
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของกระทรวงการต่างประเทศ 

ข้อมูลจากแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 

ส าหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม. 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบท่ี1 ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

1. ความส าเร็จในการด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคี 
1.1  ความส าเร็จในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและการด าเนินงานด้านเขตแดน 

ประเด็นความส าเร็จ 
เป้าหมายรอบท่ี 1 

( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )  
ผลการด าเนินการ 

1. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง   
ไทย – ลาวในทุกมิติ ผ่านกลไกทวภิาคีที่มีอยู่ และ
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผลเป็น
รูปธรรม/ความคืบหน้า 

1.1 ประสานงานและด าเนินการตอ้นรับการเข้าร่วม        
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของ
ผู้แทนระดับสูงของ สปป. ลาว 

เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 2560 นายบุนยัง  วอละจดิ ประธานประเทศ สปป. ลาว และภริยา 

พร้อมด้วยนายสะเหลมิไซ กมมะสดิ รมว.กต. ลาว ได้เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร 

1.2  มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดับสูง 
(ระหว่างประชุมต่าง ๆ) อย่างน้อย 1 ครั้ง  
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:  โดยทั้ง
สองฝ่ายแสดงเจตจ านงท่ีจะมีความร่วมมือในด้านการพัฒนา
ความเชื่อมโยง 
 

รมว.กต. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint 

Commission: JC) ไทย – ลาว ครั้งท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 31 ม.ค. – 3 ก.พ. 2561 ณ 

แขวงจ าปาสัก สปป. ลาว. และไดห้ารือข้อราชการกับ รมว.กต. สปป. ลาว  

2. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง  
ไทย – กัมพูชาในทุกมิติ ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ และ
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผลเป็น
รูปธรรม/ความคืบหน้า 

2.1 ประสานงานและด าเนินการตอ้นรับการเข้าร่วม       
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           
ของผู้แทนระดับสูงของราชอาณาจักรกัมพูชา 

เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 2560 สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นรม. กัมพูชาได้

เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
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2.2  มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดับสูง 
(ระหว่างการประชุมต่างๆ) อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:         
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจ านงที่จะมีความร่วมมือในดา้น       
การพัฒนาความเชื่อมโยง ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง 
หรือการแกไ้ขปัญหาบริเวณชายแดน 

เมื่อวันท่ี 7 ก.ย. 2560 นรม. ได้เยอืนกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยา่งไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR)     
ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 3 โดยมีการหารือทวิภาคีระหว่าง นรม. ของทั้งสองประเทศ   
การหารือทวิภาคีเตม็คณะ และการลงนามในเอกสารส าคัญต่าง ๆ 

3. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย 
– เมียนมาในทุกมิติ ผ่านกลไกทวภิาคีที่มีอยู่ และ
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผลเป็น
รูปธรรม/ความคืบหน้า 

3.1 มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดบัสูง  
(ระหว่างการเยือน/การประชุมต่าง ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:         
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจ านงที่จะมีความร่วมมือในดา้น        
การพัฒนาความเชื่อมโยง อาทิ การส่งเสริมการอ านวย   
ความสะดวกในการขนส่งสินค้า การไปมาหาสูบ่ริเวณ
ชายแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน และโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย 

เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 2561 อู-มโย-มบินตาน เอกอัครราชทูต (ออท.) เมียนมาประจ า
ประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะปลดักระทรวงฯ ในโอกาสที่ ออท. เข้ารับต าแหน่งใหม่  
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3.2 มีการพบหารือ/การประชุม หรือการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการสันตภิาพของเมียนมา เพื่อความ
สงบสุขบรเิวณชายแดนไทย – เมียนมา หรือการแกไ้ขปัญหา
สถานการณ์ในรัฐยะไข ่

รมว. กต. ได้เดินทางเยือนเมียนมา ระหว่างวันท่ี 29 – 30 ต.ค. 2560 ตามที่           
นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษา (ทปษ.) แห่งรัฐ/รมว. กต. เมียนมา ไดเ้คยเชิญไว้ โดยได้
พบหารือกับนางออง ซาน ซู จี และในโอกาสดังกล่าวไดเ้ข้าเยีย่มคารวะ พล.อ. อาวุโส 
มิน อ่อง ไหล่ ผบ.ทสส. เมียนมา ที่กรุงเนปยีดอ โดยไดห้ารือเกีย่วกับสถานการณ์ใน   
รัฐยะไข ่

4. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย
กับมาเลเซีย ตามผลการประชุมประจ าปี ครั้งท่ี 6 
ระหว่าง นรม. กับ นรม. มาเลเซยี (9 ก.ย. 2559) 
 

4.1 มีการหยิบยกประเด็นความร่วมมือในการหารือ
ระดับสูง* กับฝ่ายมาเลเซีย อย่างน้อย 5 ครั้ง  
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:           
มีความคืบหน้าในประเด็นความร่วมมือ โดยติดตามจาก    
ผลรายงานการประชุม 
 

4.1.1  เมื่อวันท่ี 19 ต.ค. 2560 ออท. ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ ได้พบหารือกับ Datuk 
Seri Mustafar Haji Ali อธิบดีกรมการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยมาเลเซยี 
4.1.2 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-มาเลเซีย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง (JWC-SC) เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2561 
4.1.3 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 นาง Suraya Binti Ahmad Pauzi ที่ปรึกษา        
สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) มาเลเซียประจ าประเทศไทย ได้เข้าพบผู้อ านวยการ 
(ผอ.) กองเอเชียตะวันออก 1 เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินความสัมพันธ์ไทย 
– มาเลเซีย ในปี 2561  
4.1.4 เมื่อวันท่ี 15 มี.ค. 2561 รอง นรม.ประวิตรฯ ได้พบหารือทวิภาคีกับ Dato’ 
Seri Hishammuddin Tun Hussein รมว. กห. มาเลเซีย ระหว่างการประชุม 
General Border Committee (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี 54 โดยได้แสดงความ
ยินดีถึงความคืบหน้าในความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งรวมถึงการลงนามบนัทึกความเข้าใจ
ระหว่างไทย-มาเลเซีย ว่าด้วยคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมอืด้านความมั่นคง 
(JWC-SC)  
4.1.5 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein รมว.กห.
มาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นรม. โดยได้หารือเกี่ยวกับความมั่นคงทางชายแดน และ
การแสดงความยินดเีกี่ยวกับบันทกึความเข้าใจระหว่างไทย-มาเลเซยี ว่าด้วย
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คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง (JWC-SC)   

4.2 มีการผลักดันการจดัตั้งคณะท างานร่วมว่าด้วย         
ความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซีย     
 
 
 
 

4.2.1  เมื่อวันท่ี 19 ม.ค. 2561 สมช. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจดัตั้งคณะกรรมการร่วม    
ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซีย (Memorandum of 
Understanding (MOU) between the Government of the Kingdom of 
Thailand and the Government of Malaysia on the Establishment of 
Thailand - Malaysia Joint Working Committee on Security Cooperation – 
JWC-SC) 
4.2.2 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 ระหว่างการเยี่ยมคารวะ นรม. โดย รมว. กห. มาเลเซีย  
นรม. ได้แจ้งว่า ไทยและมาเลเซียจะต้องกระชับความร่วมมือเพื่อรับมือกับประเด็น   
ท้าทายทางความมั่นคง โดยอาศยั MOU ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นเวทีหารือแนวทางการด าเนิน
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในรอบด้านและเชิงลึกระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายควรจดั   
การประชุมคณะท างานภายใต้ MOU ในโอกาสแรก โดยขอให้ถือเป็นวาระเร่งด่วน        
ซึ่ง รมว. กห. มาเลเซีย เห็นพ้อง 

5.ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง    
ไทย – เวียดนามในทุกมิติ ผ่านกลไกทวิภาคีทีม่ีอยู่ 
และผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มผีล
เป็นรูปธรรม/ความคืบหนา้ 

5.1 ประสานงานและด าเนินการตอ้นรับการเข้าร่วม        
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของ
ผู้แทนระดับสูงของเวียดนาม 

5.1.1 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2560 นางดั่ง ถิ หง็อก ถิง รอง ปธน. เวียดนาม พร้อมด้วย
นายเหวียน มินห์ หวู ผู้ช่วย รมว. กต. เวียดนาม ไดเ้ดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้า
ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-     
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
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5.2 มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดบัสูง 
(ระหว่างการเยือน/การประชุมต่าง ๆ) อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:         
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจ านงที่จะมีความร่วมมือในดา้น       
การพัฒนาความเชื่อมโยง ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง หรือด้านการแก้ไขปัญหา
เรือประมงรุกล้ าน่านน้ า 

5.2.1 เมื่อวันท่ี 11 พ.ย. 2560 นรม. ได้หารือกับนายเหวียน ซวน ฟุก นรม. เวียดนาม 
ในช่วงการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 25 ณ นครดานัง เวียดนาม      

6. การด าเนินงานด้าน เขตแดนระหว่างไทยกับประเทศ      
เพื่อนบ้าน 

การจัด/เข้าร่วมการประชุมและสมัมนาเกี่ยวกับการส ารวจ
และจัดท าหลักเขตแดนร่วมระหวา่งไทยกับประเทศ       
เพื่อนบ้าน จ านวน 4 ครั้ง   
ผลลัพธ์จากการจัด/เข้าร่วมการประชุมและสัมมนา: 
   - ความคืบหน้าของงานส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน  
เช่น การส ารวจหลักเขตแดนที่มีอยู่เดิม การเจรจาสร้างหลัก
เขตแดนเพิ่มเติม การเจรจาก าหนดเส้นเขตแดน การจัดท า
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อช่วยในการส ารวจและจัดท า

1. จัดการสมัมนาข้าราชการและผูน้ าท้องที่ในการดูแลเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม  เมื่อวันท่ี 4-7 มีนาคม 2561 
    ผลการประชุม กระทรวงการตา่งประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ      
กองก าลังสุรศักดิม์นตรี ได้จดัสมัมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรือ่งการส ารวจและ
จัดท าหลักเขตแดนไทย-ลาว รวมถึงแนวทางการป้องกันปัญหา ให้แก่ หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้น าท้องที่ นอกจากน้ี ได้มีการตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณเกาะ/   
ดอน ที่มีประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และนครพนม 
2. จัดประชุม/หารือ ระหว่างประเทศร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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หลักเขตแดน เป็นต้น 
    - การก าหนดแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเขตแดน
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น แนวทางในการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ าที่เป็นเขตแดน และการด าเนินการ
ส ารวจรายภมูิประเทศร่วม (Joint Detail Survey) กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมิให้ปญัหาเขตแดนเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา 
   - ป้องกันไม่ให้ปัญหาเขตแดนลกุลามจนส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เชน่ การปิดด่านการค้า      
เป็นต้น 
   - สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งในเรื่องเขตแดนกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อป้องกัน
ปัญหามวลชน และให้เกิดการด าเนินงานตามแนวทางการทูต
ประชารัฐ 
  - ผลงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเขตแดน 
เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีแก่งผาได บรเิวณ
ชายแดนไทย – ลาว เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

    2.1 การประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโสภายใตค้ณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว    
จ.ขอนแก่น เมื่อวันท่ี 3-5 ตุลาคม 2560 
    ผลการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้รว่มกันหารือเกี่ยวกับการเตรียมการด้านสารัตถะ
ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ครั้งท่ี 11 ท่ีฝ่ายไทยจะเป็น
เจ้าภาพ 
    2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ า
อย่างเป็นธรรม การบ ารุงและการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้ าในแม่น้ าสาย - แม่น้ า
รวก ร่วมกับฝ่ายเมยีนมา ณ เมื่องท่าข้ีเหล็ก เมื่อวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2560 
    ผลการประชุม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการใช้น้ าอย่างเป็นธรรมในแม่น้ าสายและ
แม่น้ ารวก จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปน็แม่น้ าระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมฯ ไดบ้รรลุ
ข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดของฝายชั่วคราวท่ีฝ่ายไทยจะตดิตั้งในแม่น้ า
สายในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีของทั้งสองประเทศ 
    2.3 การประชุมฝ่ายเลขานุการ JBC ไทย-เมียนมา และน าคณะผูแ้ทนฝ่ายเมยีนมา
เดินทางเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงปากแม่น้ าโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันท่ี 27-30 
พฤศจิกายน 2560 
    ผลการประชุม  ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานของ JBC และกลไก

ภายใต้ JBC ส าหรับปีงบประมาณ 2561 รวมถึงก าหนดการและแผนงานเพื่อ

ด าเนินการตามผลการประชุม JBC ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือน

กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้น าคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาเดินทางไปเยี่ยม

ชมโครงการปรับปรุงปาก-แม่น้ าโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตัวอย่างของโครงการ

ความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียเรื่องการบริหารจัดการแม่น้ าระหว่างประเทศ     
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ที่ประสบความส าเร็จโดยคณะฯ ได้หารือระดมสมองเกี่ยวกับการบรหิารจัดการแม่น้ า  

ที่เป็นเขตแดนระหว่างทั้งสองประเทศด้วย 

    2.4 การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย - ลาว ครั้งท่ี 11        
เมื่อวันท่ี 15-19 มกราคม 2561 
    ผลการประชุม  ที่ประชุมได้รับรองบันทึกผลการประชุมในการด าเนินการส ารวจ

และจัดท าหลักเขตแดน นับตั้งแตก่ารประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย - ลาว ครั้งที่ 10 

เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และรับรองและรับทราบผลการ

ปฏิบัติงานส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนร่วมไทย-ลาว ของคณะอนุกรรมการเทคนิค

ร่วมไทย-ลาว นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งพิจารณา

แก้ไขปัญหาเขตแดนคงค้างในบริเวณต่าง ๆ  

 3. ตรวจพื้นที่ ทั้งฝ่ายเดียว และร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
    3.1 เข้าร่วมสังเกตการณ์รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ าในแม่น้ าสายรว่มกับฝ่ายเมียนมา 
จ.เชียงราย เมื่อวันท่ี 21-22 ธันวาคม 2560 
    ผลการด าเนินการ ไทยและเมยีนมาหารือเกี่ยวกับแผนการด าเนินการรื้อถอนสิ่งกีด

ขวางล าน้ าท่ีมีอยู่เดมิในแม่น้ าสายออก และร่วมสังเกตการณ์การรื้อถอนสิ่งกีดขวาง

ดังกล่าว 

3.2 เข้าร่วมสังเกตการณ์การสร้างฝายชั่วคราวบริเวณแม่น้ าสายกับฝา่ยเมียนมา     

เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2561 

    ผลการด าเนินการ ไทยและเมยีนมาหารือเกี่ยวกับแผนการสร้างและร่วม

สังเกตการณ์การเริม่ก่อสรา้งฝายชัว่คราวในแม่น้ าสาย จังหวัดเชียงราย 

  3.3 การตรวจสภาพภูมิประเทศของคณะเจ้าหนา้ที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการ
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เขตแดนร่วมไทย-ลาว บริเวณผาหม่น แก่งผาได-ผาบ่อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย     
เมื่อวันท่ี 19-22 มีนาคม 2561 
     ผลการด าเนินการ  ทั้งสองฝ่ายไดร้่วมกันตรวจสภาพภูมิประเทศผาหม่นตามมติ   
ที่ประชุม ครั้งท่ี 11 รวมทั้งบริเวณผาตั้ง และแก่งผาได และไดร้่วมประชุมเพื่อจัดท า
บันทึกผลการตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณดังกล่าว 
4. เข้าร่วมการประชุม/จัดการประชุม กับส่วนราชการตา่ง ๆ รวมทั้งให้ความเห็นทาง
กฎหมาย 
    4.1 การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย - ลาว (ฝ่ายไทย) ครั้งท่ี 
1/2561  เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2561 
    ผลการประชุม  ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุม
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - ลาว ครั้งท่ี 11 ซึ่งได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
    4.2 การประชุมคณะท างานร่วมไทย-เมียนมา (JWG) เมื่อวันท่ี 8-10 มกราคม 
2561 
    ผลการประชุม  ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างหลักเขตแดนเพิ่มเติม 18 หลัก 
บริเวณแม่น้ าสาย – แม่น้ ารวก จังหวัดเชียงราย รวมทั้งท าพิธีส่งชุดส ารวจเพื่อสร้าง 
หลักเขตแดนเพิ่มเติมดังกล่าว 
    4.3 การประชุมเตรียมการฝ่ายเลขานุการ LBC ไทย - มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) เมื่อวันท่ี 
21 กุมภาพันธ์ 2561 
    ผลการประชุม  ที่ประชุมหารือเตรียมท่าทีไทยส าหรับการประชุมฝ่ายเลขานุการ 
LBC ไทย-มาเลเซยี ท่ีประเทศมาเลเซีย 
    4.4 การประชุมหาแนวทางการด าเนินการส ารวจฐานปฏิบัติการในพื้นที่อ้างสิทธ์ิ
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ดอยลาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
     ผลการประชุม  ที่ประชุมหารอืเกี่ยวกับท่าทีไทยในการด าเนินการตามผลการ
ประชุม RBC  
    4.5 เข้าพบเพ่ือหารือข้อราชการกับแม่ทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก เมื่อวันท่ี 19 
มีนาคม 2561 
    ผลการประชุม  ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามผลการประชุม JBC ไทย-   
เมียนมา ครั้งที่ 9  
5. วิจัย/ หารือ ที่ปรึกษา กฎหมายระหว่างประเทศ/ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ เพื่อ
สนับสนุนท่าทีของไทยในการเจรจา 
    5.1 จัดการประชุม/หารือ และน าท่ีปรึกษาด้านแผนท่ีชาวต่างประเทศด้านเขตแดน
ไทย-เมียนมา เดินทางไปตรวจสภาพภูมิประเทศบรเิวณด่านเจดีย์สามองค์             
จ.กาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 
     ผลการประชุม  กองเขตแดนน าคณะผู้เชี่ยวชาญด้านแผนท่ีไปตรวจสภาพ         
ภูมิประเทศบรเิวณด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี และหารือกับส่วนราชการ     
ที่เกี่ยวข้อง 

 5.2 การหารือกับท่ีปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่    
14-18 กุมภาพันธ์ 2561 
    ผลการประชุม  คณะผู้แทนกระทรวงฯ หารือกับท่ีปรึกษากฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
 

 



 

  1.2 ความส าเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ 
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1. มีการด าเนินการ (ไทย-สหรัฐฯ) 

1) ผลักดนัให้มกีารประชุมหรือการพบหารือระดับสูง     

ในทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ /

กระชับความสมัพันธ์ทวภิาคีกบัประเทศยุทธศาสตร์ 

(สหรัฐฯ) ในมิตติ่าง ๆ   อาทิ การเมือง ความมัน่คง 

เศรษฐกจิ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

นวัตกรรม การศกึษา และวัฒนธรรม และตดิตาม      

ความคืบหน้าการเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรีให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

1.1 ช้ีแจงพัฒนาการด้านต่างๆ ของไทยต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของ
สหรัฐฯ อย่างน้อย  2 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการชี้แจง/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:  
เพือ่สร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์และพัฒนาการ
ของการเมืองไทย อันจะน าไปสู่การด าเนินกิจกรรม            
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
 

 

 

 

1.2 มีการหารือ/ประชุมทวิภาคี ระดับสูงอย่างน้อย 3 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:       
เพื่อรักษา momentum ของความร่วมมือหรือผลักดัน
ผลประโยชน์ของไทยกับสหรัฐฯ ดา้นการเมืองความมั่นคง   
ในภูมิภาค หรือ ด้านการคา้การลงทุน หรือ วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เป็นไปโดยปกติและทวีความใกล้ชิดมากขึน้ 

สหรัฐฯ กลับมากระชับความสมัพันธ์กับไทยในทุกมิติอย่างเข้มขน้ โดยเฉพาะด้าน

ความมั่นคงและการทหาร ดังจะเห็นได้จากการด าเนินการ อาทิ 

(1) เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค. 2560 กห. สหรัฐฯ ไดเ้ป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Defense 

Strategic Talks ครั้งท่ี 4 ท่ีกรุงวอชิงตัน โดยมีนาย David Helvey, Acting 

Assistant Secretary for Asian and Pacific Security Affairs เปน็หัวหน้าคณะ

ผู้แทนสหรัฐฯ และพลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัด กห. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน

ไทย โดยมี นายวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาฯ และ จนท. กองอเมริกา

เหนือ เข้าร่วมด้วย  

(2) เมื่อวันท่ี 22 ก.พ. 2561 พลเรือเอก Harry Harris ผบ. กองก าลงัภาคพื้น

แปซิฟิก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นรม.      

1.2.1 ความสัมพันธ์ระดับผู้น าได้กลับมามีความใกล้ชิดในระดับสูงสุด               

โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เชิญนายกรัฐมนตรีและภริยาเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็น

ทางการ 

เมื่อวันท่ี 30 ก.ย. – 5 ต.ค. 2560 นรม. และคณะไดเ้ดินทางเยือนสหรัฐฯ ตามค า

เชิญของ ปธน. สหรัฐฯ โดย นรม. ได้หารือทวิภาคีกลุม่เล็กกับ ปธน. สหรัฐฯ เมื่อ

วันท่ี 2 ต.ค. 2560 นอกจากน้ี ในวันเดียวกัน นรม. ได้หารือเตม็คณะกับ ปธน. 
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1.3 จัด / เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างความต่อเนื่องให้กับ

ความร่วมมือท่ีมีอยู่ระหว่างไทยกบัสหรัฐฯ อาทิ           

ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านการศึกษา วัฒนธรรมหรือ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างน้อย      

1 ครั้ง 

 

 

สหรัฐฯ ในช่วงอาหารกลางวัน  

1.2.2  สหรัฐฯ และไทยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจใกล้ชิดโดยสหรัฐฯ        

เห็นความส าคัญของศักยภาพของไทยในการขยายและด าเนินธุรกจิในไทย โดยมี

การหารือระดับสูงท่ีส าคัญ ได้แก่                                                                                          

(1) เมื่อวันท่ี 16 ต.ค. 2560 นายมาร์ค โอลีน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหนา้

ฝ่ายบรหิารธรุกิจและธุรกิจตา่งประเทศ บริษัท Fitch Ratings ได้เขา้เยี่ยมคารวะ

รอง นรม. สมคดิฯ และ รมว.อก.  

(2) เมื่อวันท่ี 9 ม.ค. 2561 นาย Ali Faramawy รองประธานบริษัทไมโครซอฟท์ 

(รับผิดชอบงานเกี่ยวกับตลาดใหมใ่นเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)     

ได้เข้าเยี่ยมคารวะรอง นรม. สมคดิฯ  

(3) เมื่อวันท่ี 22 ม.ค. 2561 ออท. สหรัฐฯ ประจ าประเทศไทยได้เขา้เยี่ยมคารวะ 
รมว.กค.  
ความร่วมมือไทยกับสหรัฐฯ ในด้านวัฒนธรรมและประชาชน ขยายไปสู่มิติด้าน
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนนุนโยบาย Thailand 4.0  โดยได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ 
(1) เมื่อวันท่ี 3 ม.ค. 2561 อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (นางนันทนา ศิวะเกื้อ) 
ได้ เป็น เจ้ าภาพ working lunch กับ (1) Dr. Joyce White ผอ. Institute for 
Southeast Asian Archeology ม. เพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ (2) ดร. ภีร์ เวณุนันทน์ 
อาจารย์ภาควิชาโบราณคดี ม. ศิลปากร และ (3) รศ. สุรพล นาถะพินธุ คกก. 
บริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อหารือแนวทางฟื้นฟูความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ 
เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
(2) เมื่อวันท่ี 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561 กรมอเมริกาฯ ได้น าคณะผู้เชีย่วชาญ          
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2)  ช้ีแจงและปฏสิัมพันธ์กับภาคสว่นต่าง ๆ        

ของสหรัฐฯ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้า

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย

อย่างต่อเนื่องเพื่อเสรมิสร้างความร่วมมือในการแกไ้ข

ปัญหาและบรรเทาผลลบจากมาตรการทีเ่กี่ยวข้องของ

 

 

 

 

 

 

1.4 จัดท าค าแปลภาษาอังกฤษรายงานการด าเนินงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย (country 

report) และรายงานเพิ่มเติม (ภาคผนวก) ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน ความคาดหวัง และประเด็นท่ีฝ่ายสหรัฐฯ สนใจ 

และส่งใหฝ้่ายสหรัฐฯ 

 

1.5 ช้ีแจงให้ฝ่ายต่างๆ ของสหรัฐฯ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ

การด าเนินการและความคบืหน้าดา้นการต่อต้านการค้า

มนุษย์ อย่างน้อย 3 ครั้ง 

กรมศิลปากร และ ม. ศิลปากร ไปเรียนรูแ้ละหารือกับผู้เชี่ยวชาญสถาบัน           
สมิธโซเนียน และ ม. เพนซลิเวเนยี เพื่อ (1) สานต่อความร่วมมือเดมิเกี่ยวกับ      
บ้านเชียง ซึ่งกรมศิลปากรเคยมีกบั ม. เพนซิลวาเนยี และ (2) หารอืแนวทางน า     
องค์ความรู้สมัยใหม่จากสหรัฐฯ มาเพิ่มขีดความสามารถด้านโบราณคดีและ        
การบริหารพิพิธภัณฑ์ของไทย                                                                   
(3) เมื่อ 8 ก.พ. 2561 กรมอเมริกาฯ ร่วมกับส านักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ            
จัดกิจกรรม Online Mentoring ครั้งท่ี 3 โดยกรมอเมริกาฯ ไดเ้ชิญวิทยากร      
ชาวไทย 3 คนซึ่งท างานกับบริษัทช้ันน าในสหรัฐฯ อาทิ Amazon มาบรรยายและ
แลกเปลีย่นประสบการณ์การท างานด้าน Big Data และ AI ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 
200 คน 
 
กระทรวงฯ ได้มีโทรเลขรายงานผลการด าเนินการในการน าส่งรายงานด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ประจ าปี 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ 
โดยปลัดกระทรวงฯ ได้มีหนังสือน าส่งรายงานฯ ถึง ออท. สหรัฐฯ ประจ าประเทศ
ไทย และเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 ผอ. กองอเมริกาเหนือได้บรรยายสรุปต่อ ทปษ. 
ฝ่ายเศรษฐกิจ สอท. สหรัฐฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าท่ีส าคัญในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยในรอบปีท่ีผ่านมา 
 
สหรัฐฯ มีความเข้าใจ/มีมุมมองต่อไทยชัดเจน/ดีขึ้น ในด้านการด าเนินการต่อต้าน
การค้ามนุษย ์ฯลฯ โดยมีกิจกรรม/ ผลการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่                                        
(1) เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.กต.  
(2) เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 นาง Kari Johnstone รักษาการ ผอ. TIP Office และคณะ ได้
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ฝ่ายสหรัฐฯ พบหารือกบัผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์ โดยมี        
นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัด พม. เป็นประธาน  
(3) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560 นายวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาฯ ได้พบ
หารือกับนาย Caleb McCarry, Senior Professional Staffer, Senate Foreign 
Relations Office ที่อาคารส านักงานวุฒิสภาสหรัฐฯ  
(4) เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 กระทรวงฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารนิเทศ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์กระทรวงฯ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินการ

อย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาในภาคประมงไทย และเพื่อเป็นแนวทางช้ีแจงเรื่อง

ดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์  

2. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือในเชิง
ยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - จีน ในทุกมิติ รวมทั้ง
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผลเป็น
รูปธรรม/มคีวามคืบหน้า 

2.1 ประสานงานการเยือน/สาส์น/สารของผู้แทนระดับสูง
ของจีนส าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช        
บรมนาถบพิตร และงานพระราชพิธีบรมราชาภเิษก 

เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 2560 นายจาง เกาลี่ ผู้แทนพิเศษของประธานาธบิดี สี จิ้นผิง 
และรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเ้ดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อ   
เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-      
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และเดินทางกลับจีนเมื่อวันท่ี 27 ต.ค. 2560 

2.2 ประสานงานการเยือน/มีการพบปะหารือทวิภาคีทั้งใน
ระดับสูงของรัฐบาลกลางและมณฑลระหว่างไทย - จีน     
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในประเด็นความร่วมมือ      
ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และประชาชนกบั
ประชาชน อย่างน้อย 3 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการเยือน/ ประโยชนท์ี่ไทยจะได้รับ: ทั้งสอง
ฝ่ายแสดงเจตจ านงที่จะกระชับและเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และประชาชนกับ

2.2.1  รมช. กต. และ รอง นรม. สมคิดฯ พบหารือกับนายจาง เกาลี่ รอง นรม. จีน 
ซึ่งเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้แทนพิเศษ ปธน. สี     
จิ้นผิง ระหว่างวันท่ี 25-27 ต.ค. 2560  
2.2.2 นรม. พบหารือทวิภาคีกับนางแคร์รี หล่ า ผู้บรหิารสูงสุดฮ่องกง เมื่อวันท่ี 10 
พ.ย. 2560 ในช่วงการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค ณ นครดานัง โดยได้มีการ
หารือในประเด็นการขยายความรว่มมือระหว่างไทยกับฮ่องกง  
2.2.3  นายจาง เสี่ยวซิน รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ระดับ
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ประชาชน 
 

เทียบเท่า รมช.) เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันท่ี 21-24 พ.ย. 2560 และได้เข้าเยี่ยม
คารวะ รมว.กต. และพบหารือกับ รองปลัดกระทรวงฯ (นายปัญญรกัษ์ฯ) โดยมี
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขา้ร่วม 
2.2.4  รมว. กต. หารือทวิภาคีกับ รมว.กต. จีน เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค. 2560 ในระหว่าง
การประชุม รมว. กต. MLC ครั้งท่ี 3 ณ มณฑลยูนนาน โดยได้หารือในประเด็น
ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - จีน และประเด็นทีเ่กี่ยวกับ MLC และแม่น้ าโขง 
2.2.5 นรม. พบหารือทวิภาคีกับ นรม. จีน เมื่อวันท่ี 10 ม.ค. 2561 ระหว่าง       
การประชุม MLC Summit ครั้งท่ี 2 ณ กรุงพนมเปญ  
2.2.6 รมว. กต. เดินทางเยือนกรุงปักก่ิงระหว่างวันท่ี 14 - 15 มี.ค. 2561 และหารือ
ข้อราชการกับ นายหวัง อ้ี รมว. กต. จีน (ต าแหน่งในขณะนั้น) ในประเด็น
ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย -จีนและความร่วมมือในระดับภูมภิาค พัฒนาการที่ส าคญั
ในภูมิภาค  

2.3  เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับไทย - จีน และบทบาทของ
จีน อย่างน้อย 2 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:  
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

2.3.1 การประชุมคณะกรรมการรว่มเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟไทย - จีน ครั้งท่ี 22 
และการประชุมเตรยีมการพิธีเริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 
2.3.2 การประชุมคณะอนุกรรมาธกิารด้านการท่องเที่ยว ครั้งท่ี 37/2560 เมื่อวันที่ 
3 พ.ย. 2560 

3. ด าเนินการ (ไทย-สหภาพยุโรป) 
1)  สร้างความเชื่อมั่นต่อสหภาพยุโรป (European 
Union – EU) กับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและ
นักวิชาการ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ 
2)  ส่งเสริมบทบาทไทยในกรอบการประชุมพหภุาคี

3.1 พบหารือระดับสูงกับสหภาพยุโรปเพื่อแจ้งพัฒนาการ
ต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ 
จ านวน 2 ครั้ง 

3.1.1 รมว.กต. พบหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การพัฒนา เมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 2560 โดย รมว.กต. ได้หยิบยกประเดน็ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา ความร่วมมือสามฝา่ย และการเป็นหุ้นส่วนท่ีใกล้ชิดในระดับโลก
ระหว่างไทยกับ EU 
3.1.2 รมว. กต. พบหารือทวิภาคกีับผู้แทนระดับสูงแห่งสหภาพยุโรป (เทียบเท่า 
รมว. กต.) เมื่อวันท่ี 20 พ.ย. 2560 และวันท่ี 5 มี.ค. 2561  
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กับยุโรปเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

3.2 การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในกรอบ ASEM 
และ OSCE เพื่อเสริมสร้างบทบาทของไทยและผลักดัน
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีไทยให้ความส าคัญ จ านวน   
2 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ : 
- มีการผลักดันประเด็นต่าง ๆ ที่ไทยให้ความส าคญัและมี
บทบาทน า อาทิ การเสรมิสร้างองค์ความรู้ดา้นการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง  
- มีการผลักดันให้เกดิความเช่ือมโยงในกลุ่มประเทศสมาชิก
ทุกระดับและทุกมิติ  
- ใช้โอกาสในการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์และความเชื่อมั่นต่อ
ประเทศไทยในเชิงบวก และมีความเข้าใจในสถานการณ์ของ
ไทยมากขึ้น 

3.2.1 รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการประชุมเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี 13 
(ASEM FMM13) ในวันท่ี 20 พ.ย. 2560 ณ กรุงเนปยีดอ เมียนมา โดย รมว.กต.      
ได้กลา่วย้ าความส าคญัของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพท่ี
ยั่งยืน รวมถึงได้เสนอให้น าหลักของความยั่งยืนมาบูรณาการความรว่มมือในสามเสา
หลักของ ASEM ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม 
3.2.2 ออท. ณ กรุงเวียนนา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยโุรป (OSCE) ระหว่างวันท่ี 7-8 ธ.ค. 
2560 ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย โดย ออท.ฯ ได้กล่าวย้ าถึงความพรอ้มของไทยท่ีจะ
ร่วมมือกับ OSCE ทั้ง 3 มิติการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 ประเด็นส าคญั 
ได้แก ่การต่อต้านการก่อการร้าย การส่งเสริมแนวคดิสายกลางและ interfaith 
dialogue การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติ และการส่งเสิรมการ
บรรลเุป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยืนของสหประชาชาต ิ
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4. ผลักดันให้มีการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น ในทุกมิติผ่าน           
การแลกเปลี่ยนการเยือน การประชุม/หารือทวิภาคีใน
ระดับต่าง ๆ 

4.1 มีการหารือทวิภาคีในระดับสูง (นรม./รอง นรม. 
รมว.กต./รมช.กต. ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อย่างน้อย       
1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการหารือ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:  
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจ านงที่จะร่วมมือด้านการค้า      
การลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนา
ภูมิภาค หรือความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 

รอง นรม.สมคิดฯ ได้เยือน จ. ฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 8 – 9 ก.พ. 
2560 ตามค าเชิญของ จ. ฟุคุโอะกะ เพื่อพบปะกับภาครัฐและภาคเอกชนของ            
จ. ฟุคุโอะกะ และหารือเพื่อส่งเสรมิความสมัพันธ์ในระดับท้องถิ่นไทย – ญี่ปุ่น และ
ส่งเสริมการลงทุนจาก จ. ฟุคุโอะกะ และภมูิภาคคิวชูในไทย โดยมีนายกอบศักดิ ์        
ภูตระกูล รมต. ประจ าส านัก นรม. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกลู รมช. กต. และนายสมชาย 
หาญหิรญั รมช. อก. เดินทางร่วมในคณะด้วย โดยเมื่อวันท่ี 8 ก.พ. 2560 นายฮิโระชิ 
โอกะวะ ผู้ว่าราชการ จ.ฟุคุโอะกะ และนายอะกริะ ฮิกจุิ ประธานสภา จ. ฟุคุโอะกะ    
ได้เข้าเยี่ยมคารวะรอง นรม. โดยรอง นรม. ได้แจ้งฝ่ายญี่ปุ่นว่า ครม.ได้อนุมัติการเปดิ 
สกญ. ณ เมืองฟุคุโอะกะ โดยฝ่ายไทยคาดหวังให้ สกญ. มีบทบาทในการส่งเสริมความ
ร่วมมือในระดับท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ สานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 
SMEs และ Start Up ในท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะของ
ตนเอง ดึงดูดให้มีนักลงทุนไปลงทุนในไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และในเขต EEC ผลักดันให้มสีถาบันการศึกษาและสถาบันด้านการวิจัยของญี่ปุ่นไป
จัดตั้งส านักงานใน EEC มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันมากข้ึน 
ซึ่งฝ่าย จ.ฟุคุโอะกะ ให้ค ามั่นท่ีจะให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่เพื่อช่วยสนับสนุน       
การจัดตั้งและการด าเนินภารกจิตา่ง ๆ ของ สกญ. ณ เมืองฟุคุโอะกะ ต่อไป 

4.2 การหารือในระดบัต่าง ๆ (ปลัด กต./รองปลัด กต. 
อธิบดี/รองอธิบดี) อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการหารือ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:      
ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี ความร่วมมือในภมูิภาค 
และเวทีระหว่างประเทศ 

รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (น.ส. อาจารี ศรีรัตนบัลล์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุม Sub-Committee on General Review (SCGR) ภายใต้ Japan-
Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี    
13 – 15 ธ.ค. 2560 ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันวัตถุประสงค์ ขอบเขตและ
รูปแบบของการทบทวนท่ัวไปตาม TOR ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint 
Commission: JC) ภายใต้ JTEPA ครั้งท่ี 4 เห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560  



ประเด็นความส าเร็จ 
เป้าหมายรอบท่ี 1 

( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )  
ผลการด าเนินการ 

5. ผลักดันให้มีการประชุมหรือการพบหารือระดับสูง
เพื่อเสรมิ/กระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
ยุทธศาสตร์ (ออสเตรเลีย) ในมติติ่างๆ อาทิ การเมือง 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา และวัฒนธรรม รวมถึง
เสรมิสร้าง/ต่อยอดความร่วมมือท่ีส าคัญระหว่างกัน 

มีการหารือ/ประชุมทวิภาครีะดับสูงเพื่อรักษา 
momentum ของความร่วมมือ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ/ ประโยชน์ที่ไทยจะ
ได้รับ: มีการผลักดันผลประโยชน์ของไทยกับ
ออสเตรเลีย ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมภิาค 
ด้านการค้าการลงทนุ หรือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

5.1.1 ปลัด กต. หารือทวิภาคีกับรองปลัด กต. ออสเตรเลียในห้วงการประชุม EAS      
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2560 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิด Indo-Pacific รวมถึงแนวทางความ
ร่วมมือต่อไปในอนาคตในด้านเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคงทางทะเล เป็นต้น  
5.1.2 อธิบดีกรมอเมริกาและแปซกิใต้ได้พบกับ ออท. ออสเตรเลยีในลักษณะ 
working lunch เมื่อวันท่ี 8 ธ.ค. 2560 เพื่อเตรียมการเยือนออสเตรเลยีของ นรม.    
ในโอกาสที ่นรม. จะเข้าประชุมสดุยอดอาเซยีน-ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2561 และ    
การเข้าร่วมการประชุม Business Summit ของภาคเอกชนไทย เพือ่ส่งเสรมิ       
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน  

6. ผลักดันให้มีการด าเนินการ 
   (1) กระชับและรักษาพลวัตความสัมพันธ์ไทย – 
อินเดีย การส่งเสริมการมีปฏสิัมพนัธ์ และความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ 
   (2) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านต่าง ๆ อาท ิ    
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน การศึกษา
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวระหว่างกัน 

6.1 มีการพบปะหารือ/การเยือน/การประชุมระดับสูง
อย่างน้อย 3 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:     
ทั้งสองฝ่ายมีเจตจ านงท่ีจะมคีวามร่วมมือในด้าน
การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุน  ด้านวัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวและกีฬา หรือ
ด้านการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ 
 
 

6.1.1 การเดินทางเยือนไทยของ รมว.กต. อินเดีย ระหว่างวันท่ี 4-5 ม.ค. 2561     
โดยได้พบหารือทวิภาคีกับ รมว.กต. เพื่อผลักดันความร่วมมือระหวา่งสองฝ่าย 
นอกจากน้ี รมว.กต. ยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ าเพื่อเป็นเกยีรติแก ่รมว.กต. อินเดยี
และคณะในโอกาสดังกล่าวด้วย 
6.1.2 การเข้าร่วมการประชุม ASEAN - India Commemorative Summit ของ 
นรม. ระหว่างวนัท่ี 24-26 ม.ค. 2561 โดย นรม. มีโอกาสได้พบหารอืทวิภาคีกับ นรม. 
อินเดีย เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ท้ังประเด็นด้านความสอดคล้องของ
นโยบายเศรษฐกิจ ความมั่นคง การท่องเที่ยว/วัฒนธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ความเห็นในประเด็นระดบัโลก  
6.1.3 การหารือทวิภาคีระหว่าง ออท. อินเดียประจ าประเทศไทย กบั รมช.กต. เมื่อ
วันท่ี 21 ก.พ. 2561 เพื่อผลักดันประเด็นเรื่องการเยือนระดับสูงระหว่างสองฝ่าย 
โดยเฉพาะระดับ นรม. 
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6.2 มีการจดักิจกรรมความร่วมมือด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 
2 โครงการ โดยอาจเป็นในประเทศไทยหรือประเทศ
อินเดีย 
ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ: 
เสรมิสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับอินเดียในด้าน
การเมือง ความมั่นคง หรือ เศรษฐกิจ หรือ การค้า    
การลงทุน หรือ วัฒนธรรม หรือ การท่องเที่ยว หรือ 
กีฬา 

6.2.1 การด าเนินโครงการน าคณะผู้แทนไทยเยือนอินเดียเพื่อส่งเสรมิความร่วมมือด้าน
การเงิน ณ เมืองมมุไบ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระหว่างวนัท่ี 13-18 ก.พ. 
2561   
6.2.2 การจัดโครงการเทศกาลไทย Namaste Thailand Festival 2018 ของ สอท. 
ณ กรุงนิวเดลี ระหวา่งวันท่ี 9-11 มี.ค. 2561 โดยมีการจดัการแสดงทางวัฒนธรรม  
การสาธติการท าอาหารไทย การออกร้านของผู้ประกอบการไทย เปน็ต้น   

7. ผลักดันให้มีการประชุมหรือหารือระหว่างไทยกับ
เกาหลีใต้ในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดี ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
ประเด็นระหวา่งประเทศ 

7.1 มีการหารือทวิภาคีในระดับสูง (นรม./รอง นรม. 
รมว.กต./รมช.กต. ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อย่างน้อย       
1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:  
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจ านงที่จะร่วมมือด้านการค้า      
การลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านความร่วมมือ
ในเวทีระหว่างประเทศ 
 

7.1.1 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 นาย Song Young-moo รมว. กห. กลต. เข้าเยี่ยม
คารวะ นรม. ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้กระชับความร่วมมือด้าน        
ความมั่นคงและการทหาร และแนวทางส่งเสริมสันตภิาพบนคาบสมทุรเกาหลี 
7.1.2 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 นายโน ควัง-อิล ออท. เกาหลีใต้ประจ าประเทศไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม. สมคิดฯ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกลู รมต. ประจ าส านัก 
นรม. โดยได้หารือเพื่อกระชับและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และ    
การลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย 
7.1.3 เมื่อวนัท่ี 7 มี.ค. 2561 ได้มีการหารือทวิภาคีระหว่าง รมช.กต. กับนาย Hyun 
Cho ผู้ช่วย รมว. กต. เกาหลีใต้ (เทียบเท่าต าแหน่งปลดั กต.) ระหวา่งการประชุม 
OECD Southeast Asia Regional Program (SEARP) โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดง   
ความยินดตี่อการครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสมัพันธ์ทางการทูต                 
ไทย – เกาหลีใต้ นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายไดห้ารือเกีย่วกับความร่วมมือในช่วงการเป็น
ประธานร่วม SEARP และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง OECD กับอาเซียน 
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7.2 มีการหารือในระดับต่าง ๆ (ปลัด กต./รองปลดั กต./
อธิบดี/รองอธิบดีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการหารือ/ประโยชนท์ี่ไทยจะได้รับ:      
ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี ความร่วมมือในภมูิภาค 
หรือเวทีระหวา่งประเทศ 
 
 

7.2.1 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 นายโน ควัง-อิล ออท. เกาหลีใต้ประจ าประเทศไทย 
เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)  
7.2.2 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 รองปลัด กต. (นายธานี ทองภักดี) หารือทวิภาคีกับ   
นายยุน ซุน-กู รองปลัด กต. เกาหลีใต ้(ฝ่ายการเมือง) ณ กระทรวงการต่างประเทศ
เกาหลีใต้  
7.2.3 เมื่อวันท่ี 15 มี.ค. 2561 นาง Park Jihyun อัครราชทูต สอท. เกาหลีใต้ประจ า
ประเทศไทย ไดเ้ข้าพบหารือกับรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (น.ส.อาจารี           
ศรีรัตนบลัล์) เพื่อแนะน าตัวในโอกาสเข้ารบัหน้าท่ี  

 
 
 
 
 
 
2. ความส าเร็จในการด าเนินความสัมพันธ์พหุภาคี 
         2.1 ความส าเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในอาเซียน 
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1. การติดตามพัฒนาการและการด าเนินการตาม
แผนงานประชาคมอาเซียนของทั้ง 3 เสาหลัก ภายใต้
กลไกระดับชาติ และส่งเสริมบทบาทของไทยโดยเฉพาะ
เรื่องการส่งเสรมิความร่วมมือดา้นการบริหารจัดการ
ชายแดน การส่งเสรมิความมั่นคงทางทะเล การต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และ          
การส่งเสริมการทูตเชิงป้องกัน   
 
 
 
 
 
 

1.1 การจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
หรือการจดัการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กรอบอาเซียนในลักษณะ focus group อย่างน้อย       
1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการประชมุ: มีการรายงานการติดตาม   
ความคืบหน้าในการด าเนินการของหน่วยงานใน        
หัวข้อความร่วมมือด้านความมั่นคง  ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ ความร่วมมือดา้นสังคมวัฒนธรรม การติดตาม
การด าเนินการตามพันธกรณีต่าง ๆ ของอาเซียน และ
การประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 
2562 

1.1.1 จัดการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานในช่วง    
การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทย และการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน
และการประชุมที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัด กต. เป็นประธาน 
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 
1.1.2 การจัดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 
ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 
2561  

1.2 จัดกิจกรรม โครงการ หรือเปน็เจ้าภาพการประชุม 
ในกรอบประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ได้แก่  
1.2.1 การจัดการประชุม ASEAN Regional Forum 
(ARF) Workshop on Typhoon Disaster Risk 
Reduction and Damage Mitigation ร่วมกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็น
การจัดประชุมตามพันธกิจท่ีไดต้กลงกันไว้ โดยมี        
การรายงานการด าเนินการของประเทศสมาชิก ARF ใน
การจัดการภัยพิบตัิที่สืบเนื่องจากไต้ฝุ่น และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับประเทศสมาชิก ARF เกี่ยวกับการลด

1.2.1 การประชุม ARF Workshop on Typhoon Disaster Risk Reduction and 
Damage Mitigation เมื่อวันที่ 5-6 ธ.ค. 2560 มีผู้เข้าร่วม 120 คน จาก 11 ประเทศ
สมาชิก ARF โดยส่วนใหญ่เป็นวิศวกร ผู้เช่ียวชาญ และนักวิจัยจากหน่วยงานด้าน        
การบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการน้ า และอุตุนิยมวิทยา โดยได้มีการน าเสนอ
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย แนวทางจัดการและแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบจากไต้ฝุ่น เช่น การป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม การเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีตรวจจับ
ระยะไกล การใช้เทคโนโลยีสร้างก าแพงคลื่นเพื่อป้องกันชายฝั่ง การใช้ smart 
technology ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้แทนจากฝ่ายหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของฝ่ายไทย ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และ
กรมชลประทาน ได้น าเสนอต่อที่ประชุมฯ ในหัวข้อดังนี้ (1) Disaster Risk Reduction 
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ผลกระทบของภัยพิบัติอันเนื่องมาจากพายุใต้ฝุ่นใน
ภูมิภาค  
1.2.2 การจัดการประชุม Council for Security 
Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP) General 
Conference ครั้งท่ี 11 ร่วมกับสมาคมการศึกษาเพื่อ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(CSCAP) และสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ 
(Institute of Security and International Studies: 
ISIS Thailand) โดยมีการหารือและเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ระหว่างผู้แทน นักวิชาการ สถาบนัในระดับภมูิภาค 
เกี่ยวกับความท้าทายและประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเมืองและความมั่นคงในระดับภูมภิาค 
1.2.3 การจัดการประชุม ASEAN Regional Forum 
(ARF) Workshop on Sustainable Fisheries 
Management and Food Security ร่วมกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรฐัอเมริกา ซึ่งเป็น    
การจัดประชุมตามพันธกิจท่ีไดต้กลงกันไว้เพื่อหารือและ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับประเทศสมาชิก ARF 
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการประมงอย่างยั่งยืน และ    
ความมั่นคงทางอาหารในภมูิภาค และจะมีการรายงาน
และหารือเพื่อร่วมกันก าหนดมาตราในการส่งเสรมิ     
การจัดการประมงและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

and Flood Management in Thailand (2) Thailand Typhoon Early Warning and 
Forecasting และ (3) Sharing Experience on Disaster Management   
1.2.2 การประชุม CSCAP General Conference ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 
2560 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 160 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ 
ความมั่นคงทางทะเล และสันติภาพ จากประเทศในเอเชียแปซิฟิก 21 ประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย บรูไน กัมพูชา แคนาดา  จีน สหภาพยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น       
เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย 
สิงคโปร์ ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม ตลอดจนสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่  
The Institute of Strategic and  International Studies (ISIS Thailand), The Asia 
Foundation, The Institute of Strategic and  International Studies (ISIS Malaysia), 
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Foundation, Cambodian 
Institute for Cooperation and Peace (CICP), Center for Maritime Security and 
Diplomacy (MSD), Maritime Institute of Malaysia (MIMA), Asia Conflict and 
Security (ACAS) Consulting Ltd. (Hong Kong), The Center of Humanitarian 
Dialogue และ S. Rajnam School of International Studies (RSIS) โดยที่ประชุมได้
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการต่อต้านภัย        
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนท่ามกลาง          
การแข่งขันของประเทศมหาอ านาจ การแก้ปัญหาภัยความมั่นคงทางทะเล การต่อต้าน   
การก่อการร้าย การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น ที่ประชุมฯ เห็นพ้องให้ทุก
ประเทศใช้การหารือเพื่อส่งเสริมความไว้เนื้อเช่ือใจ ความเช่ือมั่น และการรักษากฎระเบียบ
เพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค ทั้งนี้จะมีการจัดท าข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่อ
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ระหว่างประเทศสมาชิก 
 
 

ประเด็นหารือข้างต้นเพื่อน าเสนอให้ที่ประชุม ARF พิจารณาต่อไป  
1.2.3 สหรัฐฯ ไทย และจีนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF 
Sustainable Fisheries Management and Food Security in Southeast Asia       
เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค. 2561 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน     
ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการประมงของประเทศสมาชิก ARF            
19 ประเทศ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการประมงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
แนวทางการร่วมมือแก้ปัญหาการประมง IUU ในระดับภูมิภาค ตลอดจนหารือเกี่ยวกับ 
aquaculture ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการการประมงแบบยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย 

 
2.2 ความส าเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ และในกรอบความร่วมมือ 

ประเด็นความส าเร็จ 
เป้าหมายรอบท่ี 1 

( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )  
ผลการด าเนินการ 

1. การน าเสนอแนวคิดและการมบีทบาทเชิงรุก        
ที่สร้างสรรค์ของไทยในการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ 

1.1 เข้าร่วมประชุมที่เกีย่วข้องกับการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อยา่งน้อย 3 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ: 
 ไทยแสดงบทบาทที่แข็งขัน และช้ีแจงข้อห่วงกังวลตาม
แผนงานโครงการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนใน
ระดับชาติและระหว่างประเทศ 

1.1.1 การเข้าร่วม UN Forum on Business and Human Rights (BHR) ครั้งท่ี 6 
ที่นครเจนีวา ระหว่าง 27-29 พ.ย. 2560 
- อธิบดกีรมองค์การระหว่างประเทศพร้อม จนท. ได้น าคณะผู้แทนเข้าร่วม          
การประชุมฯ โดยบทบาทที่ส าคญัของไทย ได้แก่ (1) อธิบดกีรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ กระทรวงยตุิธรรม กล่าวถ้อยแถลงในวันที่ 29 พ.ย. 2560 ในหัวข้อ 
National Action Plan (NAP) and access to remedy (2) กต. และ ยธ. ร่วมกับ 
UNDP เป็นเจ้าภาพจดักิจกรรมคู่ขนานหัวข้อ “Moving forward with national 
actions plans on business and human rights and implementing pillar III 
in Southeast Asia” ในวันท่ี 29 พ.ย. 2560 และ (3) อธิบดีกรมองค์การฯ ได้พบ
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หารือกับประธานและสมาชิก Working Group on BHR เมื่อวันท่ี 28 และ 29 พ.ย. 
2560 ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยได้รับ ได้แก่ ไทยได้แสดงบทบาท      
ที่แข็งขันในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยได้รับการกล่าวถึงในเชิงบวกในเรื่อง
การจัดท าแผนปฏิบตัิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งใช้โอกาสนี้
ช้ีแจงและติดตามประเด็นที่อยู่ในความสนใจ อาทิ กรณีนาย Andy Hall และ      
การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในระดับชาติและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1.2 การเข้าร่วม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 10 ที่กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่    
7-8 ธ.ค. 2560 
- นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัด กต. พร้อมด้วยผู้อ านวยการกองการสังคม และ จนท.
รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุม โดยบทบาทที่ส าคัญของไทย ได้แก่ (1) รองปลัด กต. ใน
ฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วง General Debate (2) นักศึกษา
ไทย 2 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bali Democracy Student Conference เป็นครั้งแรก 
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยไดร้ับ ได้แก่ ไทยได้แสดงบทบาทที่แข็งขันใน
เรื่องพัฒนาการประชาธิปไตย โดยเชื่อมโยงกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในระดับชาติและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้าง           
ความเท่าเทียมและความสงบสุขในสังคม บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม การเข้าถึง
การศึกษาและความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของสังคม 
นอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงและแลกเปลีย่นมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์        
การเมืองไทยและสะท้อนแนวคิดของอาเซียนที่สนับสนุนการให้ทุนแก่เด็กและเยาวชน
ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
1.1.3 การเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(Human Rights Council – HRC) สมัยที่ 37 ที่นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 
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2561 
- รมว.กต. พร้อมด้วยอธิบดีกรมองค์การฯ ได้น าคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เข้าร่วมการประชุมฯ โดยบทบาทที่ส าคัญของไทย ได้แก่ (1) รมว.กต. กล่าวถ้อยแถลง
ในช่วงการประชุมระดับสูง (2) รมว.กต. พบหารือกับนายฟิลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่    
ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ และ (3) อธิบดีกรมองค์การฯ พบหารือกับนาง Laura 
Thompson รองผู้อ านวยการใหญ่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ ได้แก่ ไทยได้ส่งเสริมบทบาท         
ที่สร้างสรรค์ของไทยในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่าง
ประเทศ โดยย้ าความตั้งใจในการท างานร่วมกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ รวมทั้งแจ้งพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนในไทยที่ส าคัญ และให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

1.2 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลเกีย่วกับ  
(1) การเตรียมการและการเดินทางกลับโดยสมัครใจของ     
ผู้หนีภัยการสูร้บจากเมียนมา หรือ 
(2) การเตรียมการจดัตั้งระบบคัดกรองผู้ลักลอบเข้าเมือง   
ผิดกฎหมายและผู้ลีภ้ัย 

1.2.1 จัดการประชุมคณะท างานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 1 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีปลัด กต. ไทยและ
เมียนมาเป็นประธานร่วม ซึ่งได้หารือการเตรียมการส่งผู้หนีภัยฯ กลุ่มที่ 2 กลับเมียนมา
และส่งกลุ่มต่อ ๆ ไป กลับเมียนมาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ ได้มีหนังสือ
ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบถึงแนวทางในการ
ด าเนินการเรื่องดังกล่าว 
1.2.2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
และการออกระเบียบว่าด้วยการคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งมีรอง ผบ. สตม. 
(รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12,25 ม.ค. และ 8 กพ. 2561    
เพื่อพิจารณาร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมือง     
ผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย โดยเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2560 
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2. มีบทบาทร่วมในการแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีเอเปค 
และปฏญิญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจ าปี 2561     
ที่สะท้อนถึงประเด็นที่ไทยให้ความส าคญั โดยเฉพาะ 
MSMEs และความมั่นคงทางอาหาร 

เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคและผู้น าเขตเศรษฐกิจ
เอเปค 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ: ผลักดัน
ให้ APEC Strategy for Green, Sustainable and 
Innovative MSMEs ซึ่งไทยมีบทบาทน าในการยกร่าง     
อยู่ในแถลงการณร์่วมรัฐมนตรเีอเปค และปฏญิญาผู้น า    
เขตเศรษฐกจิเอเปค 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. หวัหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรเีอเปค ครั้งที่ 29 และผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 เมื่อวันที ่7 – 11 พ.ย. 
2560  ณ นครดานัง สาธารณรฐัสังคมนิบมเวียดนาม โดยที่ประชุมดังกลา่วไดร้ับรอง APEC 
Strategy for Green, Sustainable MSMEs ไดร้ับการบรรจเุป็นภาคผนวกในถ้อยแถลงร่วม
รัฐมนตรเีอเปค ปี 2560 รวมทั้งไดร้ับการกล่าวถึงในปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค        
อีกด้วย 

 

 



 

3. ความส าเร็จของการด าเนินภารกิจแบบบูรณาการในตา่งประเทศ (Team Thailand) 
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1. การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
ในมิติการตา่งประเทศอย่างบูรณาการ 

1.1 การรับรองร่างยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ     
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดย ครม. 
ผลลัพธ์: ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

รมว. กต. ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานภายใน กต. ใช้ร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศฯ 
และร่างแผนยุทธศาสตรร์ายภูมิภาคฯ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานด้านการต่างประเทศ และใช้เป็นกรอบก าหนดงบประมาณตั้งแต่ปี 
2562  

1.2 การรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค        
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดย ครม. โดยร่างฯ จะเป็น
แนวทางให้ทุกหน่วยราชการด าเนนิการต่างประเทศให้
เป็นทิศทางเดียวกันในแตล่ะภมูิภาค โดยมีการจัดล าดับ
ความส าคญัของประเทศท่ีไทยจะรว่มมือ และล าดับ
ความส าคญัของประเด็นทีไ่ทยขับเคลื่อนเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุแก่ผลประโยชน์ของ
ชาติ 
ผลลัพธ์: แผนยุทธศาสตร์รายภูมภิาค  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

2.การด าเนินกิจกรรมเพื่อยกระดบัขีดความสามารถใน
การแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อยกระดับขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศภายใต้งบประมาณภารกจิทีมประเทศไทยใน 
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ (สอท./สกญ.) ใน

2.1.1 โครงการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกจิชีวภาพ (Bioeconomy) และเสริมสร้างอุตสาหกรรม
อาหารและสินคา้เกษตรอัจฉริยะ (สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน)  
ช่วงเวลาด าเนนิโครงการ: 19 - 28 ม.ค. 2561 
สถานที่ : กรุงเบอรล์ิน ประเทศเยอรมนี 
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ต่างประเทศ จ านวน 5  แห่ง 
จากประเทศ : ชิลี โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์  ฟินแลนด์ 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เยอรมนี ฮงัการี จีน รัสเซยี 
เบลเยยีม สหรัฐฯ โปแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ แคนาดา 
เกาหลีใต้  กัมพูชา อินเดีย โรมาเนีย เวียดนาม 
ซาอุดิอาระเบีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเช็ก 

หน่วยงานบูรณาการ : สนง. พาณิชย์ กรุงเบอร์ลนิ / ททท. นครแฟรงเฟิร์ต / สนง. การเกษตร 
ตปท. ประจ าสหภาพยโุรป กรุงบรสัเซลส์  
การด าเนินโครงการ : (1) เชิญผู้ประกอบการด้านสินค้าอาหารและเกษตรเพือ่เข้ารว่มออกบูธ 
ในคูหาไทย ในงาน International Green Week 2018 (IGW) โดยไทยเขา้ร่วมงานภายใต้
หัวข้อหลัก Thailand : Green Village for Sustainable Economy (ประเทศไทยหมู่บ้าน      
สีเขียวสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน)  
2.1.2 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ธุรกิจสปาและนวดไทยในสหรัฐฯ                     
(สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส)  
ช่วงเวลาด าเนนิโครงการ: 22 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561 
 
สถานที:่ โรงเรยีน / สถาบันการนวดของสหรฐัฯ ที่ผา่นการรบัรองจาก California Massage 
Therapy Council (CAMTC)  
หน่วยงานบูรณาการ : ทีม ปทท. / สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา  
การด าเนินโครงการ : จดัการอบรมหลักสตูรเสริมทักษะการนวดไทยให้แกผู่้ประกอบการ 
พนักงานนวด และคนไทยทีส่นใจ เพือ่เพิ่มพูนทักษะและความรูด้้านการนวดไทย โดยน า
ผู้เช่ียวชาญจากประเทศไทยมาเป็นวทิยากร  
2.1.3 โครงการศูนย์ขอ้มลูธุรกจิไทยในจนี (BIC) (สกญ. ณ นครเฉิงตู)  
ช่วงเวลาด าเนนิโครงการ: ต.ค. - ธ.ค. 2560 
สถานที:่ ที่ท าการสถานกงสลุใหญ่ ณ นครเฉิงต ู
หน่วยงานบูรณาการ: สนง. ส่งเสรมิการค้าใน ตปท. ณ นครเฉิงต ู
การด าเนินโครงการ: (1) ติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในมณฑล     
เสฉวนและมหานครฉงซิ่ง (2) ศกึษาศกัยภาพของนครเฉิงตูและมหานครฉงซิ่งในด้านโครงสรา้ง
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พื้นฐาน / โลจิสติกสเ์ชิงลึก (3) เขา้ร่วมการประชุมส าคญัที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งนโยบายเศรษฐกิจ
ในมณฑลเสฉวน 
2.1.4 โครงการศูนย์ขอ้มลูเพ่ือธุรกิจไทยในจนี (BIC) (สกญ. ณ นครหนานหนิง)  
ช่วงเวลาด าเนนิโครงการ: ต.ค. - ธ.ค. 2560 
สถานที:่ ที่ท าการสถานกงสลุใหญ่ ณ นครหนานหนิง 
หน่วยงานบูรณาการ: สนง. ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ / ทีม ปทท. ณ นครหนานหนิง 
การด าเนินโครงการ: (1) จัดท าและเผยแพร่ข้อมลูความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของกว่างซี
รวมถึงบทความเกี่ยวกับโอกาส / ข้อคิดในการท าธุรกจิในตลาดกว่างซสี าหรับนักธรุกิจไทย   
(2) ให้ค าปรึกษาและตอบค าถามทางธุรกิจ (3) ปรบัโครงสร้างเว็บไซต์ศนูยข์้อมูลเพื่อธรุกิจ
ไทยในจนี (4) เข้าร่วมประชุม / จดัสมัมนา เพื่อศึกษาโอกาสทางธรุกิจ และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการท าธรุกิจในกวา่งซี  
2.1.5 โครงการศูนย์ขอ้มลูเพ่ือธุรกิจไทยในจนี (BIC) (สกญ. ณ นครเซ่ียงไฮ้)  
ช่วงเวลาด าเนนิโครงการ: ต.ค. - ธ.ค. 2560 
สถานที:่ ที่ท าการสถานกงสลุใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ ้
หน่วยงานบูรณาการ: สนง. ส่งเสรมิการค้า ตปท. ณ ครเซี่ยงไฮ้ / สนง. เศรษฐกิจการลงทุน    
ณ นครเซี่ยงไฮ้ / สนง. ททท. ณ นครเซี่ยงไฮ้ / ส านักงานการเกษตร ณ นครเซีย่งไฮ้  
การด าเนินโครงการ: (1) รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวทางดา้นเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้ 
และมณฑลในเขตอาณา (2) จดัท าข่าวเชิงวิเคราะห์ บทวิเคราะห์เกีย่วกับโอกาสของธรุกิจไทย
ในจีน โดยเผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (3) การตอบค าถาม / ค าปรกึษา / ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการท าธรุกิจในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา 

 

4. ความส าเร็จในการด าเนินนโยบาย Soft Power Diplomacy และ Public Diplomacy 
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1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ
แก่สาธารณชนไทย 

1.1 ด าเนินโครงการบัวแก้วสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้     
ความเข้าใจด้านการต่างประเทศให้แก่หน่วยงานราชการและ
เยาวชนไทยใน 2 จังหวัด 

1.1.1 ด าเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560    
โดยเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ม (บ้านเมืองนา) และโรงเรียนโรตารี่    
สวรรคโลก 1 
1.1.2 ด าเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 2561โดย
เยี่ยมเยือนโรงเรียนสฤษดิเดช 

1.2 จัดท าวารสารวิทยุสราญรมยส์ง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการตา่งประเทศแกส่าธารณชนไทย 1 ครั้ง 

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมลูเพื่อจัดท าวารสารวิทยุ สราญรมย์ ปีที่ 20 ฉบับท่ี 77    
(ต.ค. 60 – มี.ค. 61)  เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน 

2. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย 
การสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสรมิภาพลักษณ์                
ของประเทศไทย 

2.1 เผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ์หรอืด าเนินกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกีย่วกับประเทศไทย การ
สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
อย่างน้อย 2 ครั้ง 

2.1.1 จัดท าและตีพิมพ์บทความประชาสัมพันธ์เรื่อง “กฐินพระราชทาน ศรัทธา   
ข้ามพรมแดน” ในหนังสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบับวันอังคารที่ 21 ก.พ. 2560 
2.1.2 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง “การจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปี 
การสถาปนาความสมัพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น” ในจดหมายข่าวสราญรมย์          
“การต่างประเทศของประชาชน” ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 5 ประจ าเดือน ก.ย. – ต.ค. 2560 
2.1.3 จัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ศักยภาพประเทศไทย เผยแพร่ทาง CNBC Asia 
Pacific และ CNBC India ในช่วงการประชุมผู้น าอาเซียน – อินเดีย และ          
การประชุม ASEAN Foreign Ministers’ Retreat ที่กรุงนิวเดลรีวม 2 ครั้ง 
2.1.4 จัดท าบทความเรื่อง “Thailand Gets Smart” เกี่ยวกับวีซ่าเพื่อดึงดูดผู้มี
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเผยแพร่ผ่านส านักข่าวรอยเตอร์     
1 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 7-12 ก.พ. 2561 และลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Financial 
Review (ออสเตรเลีย) ฉบับ ประจ าวันท่ี 17-18 ม.ีค. 2561 
2.1.5 จัดท าบทความเรื่อง “ASEAN-Australia: Close Partners for an even 
Closer Future Together” ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald 
ฉบับวันท่ี 16 ม.ีค. 2561 ในช่วงที่ นรม. เข้าร่วมการประชุม 
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ASEAN-Australia Summit 
3. การด าเนินนโยบายเชิงรุกในด้านการด าเนินการ  
พิธีการทูต การรับรองบุคคลส าคญัต่างประเทศ และ
การให้บริการด้านเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางการทูต
แก่คณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่าง
ประเทศประจ าประเทศไทย 

จัดกิจกรรมกรมพิธีการทูตสัญจร (Protocol outreach) 
เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรค และเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านพิธีการทูต อาทิ การปฏิบตัิตัว
ต่อผู้มีเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางการทูต การรับรอง
บุคคลส าคัญ และงานด้านแบบพิธีการทูต กับหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3.1 จัดโครงการพิธีการทตูสญัจร โดยน าคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมพิธีการทตู

เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะคณะผู้แทนกงสุลอาชีพและกงสุลกติติมศักดิ์

ต่างประเทศและหน่วยงานราชการไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวนัท่ี 17 – 19 

ม.ค. 2561 โดยอธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะได้พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ และหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดการบรรยายให้ความรู้      

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พร้อม

ทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาในการประสานงานกับผู้มี

เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง

และลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านพิธีการทูต รวมถึงเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมพิธีการทูตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คณะกงสลุอาชีพ

และกงสลุกิตตมิศักดิต์่างประเทศมีทัศนคติที่ดีและมีความเช่ือมั่นตอ่ประเทศไทย  

3.2 จัดสัมมนาเรื่องการเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการรับรองบุคคลส าคัญ

ต่างประเทศและการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 ก.พ. 

2561 ณ โรงแรมดุสติธานี กรุงเทพฯ โดยมผีู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ โดยได้มีการแลกเปลีย่นข้อมูลและประสบการณ์จากหนว่ยงาน           

ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแนวปฏิบัติการท างานท่ีเกี่ยวกับการรับรองบุคคลส าคัญ

ต่างประเทศ ท่ีชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมเครือข่าย       

การติดต่อประสานงานระหว่างหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นเวทีส าคัญใน       

การแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันในประเด็นตา่งๆ ซึ่งจะเป็น
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ประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมพิธีการทูตกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมระหว่าง

ประเทศท่ีส าคัญ 

4. การจัดตั้งศูนย์ข้อมลู การตรวจลงตรา (Visa Data 
Center) 

4.1 สร้างฐานข้อมูลการตรวจลงตราจัดเก็บในศูนย์ข้อมูล   
การตรวจลงตรา (Visa  Data Center) 

กระทรวงฯ ได้ด าเนินการจดัจ้างบริษัทเอกชนสร้างห้อง Visa Data Center เสร็จสิ้น
พร้อมส าหรับการใช้งานแล้ว และได้วางโครงสร้างระบบฐานข้อมลูการตรวจลงตรา
แล้ว 

4.2 ด าเนินการออกแบบโครงสร้างระบบ E- visa ให ้     
แล้วเสร็จ 
 

กระทรวงฯ ได้ออกแบบโครงสร้างระบบ E-Visa แล้ว และอยูร่ะหว่างการพัฒนา
ระบบให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การจัดท าและซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยใน
สถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศท่ีมี     
ความเสีย่งด าเนินการปรับปรุงและซักซ้อมแผนการอพยพ   
คนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ านวน 5 แห่ง 
ผลลัพธ์จากการด าเนินการปรับปรุง:  
มีแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไดร้ับ      
การปรับปรุงจ านวน 5 แห่ง 

5.1 สอท./ สกญ. ในประเทศกลุม่เป้าหมายจ านวน 5 แห่ง ได้ปรับปรุงและซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินแลว้ ได้แก่  
1) สอท. ณ กรุงโซล  
2) สกญ. ณ นครโอซากา 
3) สอท. ณ กรุงเตหะราน 
4) สอท. ณ กรุงมะนิลา  
5) สนง. การค้าฯ  
- กรมการกงสลุได้จัดการประชุมซกัซ้อมความเข้าใจและจดัการแผนบูรณาการ
อพยพในกรณีวิกฤตการณ์คาบสมทุรเกาหลรี่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ สอท. 
ณ กรุงโซล / สอท. ณ กรุงโตเกยีว / สกญ. ณ นครโอซากา / ผชท.ทอ.-ทบ. / อทป. 
ฝ่ายแรงงาน / อทป. สขช. ณ กรุงโซล ระหว่างวันท่ี 4 – 9 ก.พ. 2561 ณ สอท.      
ณ กรุงโซล 

6.การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดท าแบบฟอรม์ บูรณาการงานเอกสารราชการ 2 ภาษาร่วมกับ         6.1 กรมการกงสุลทดลองใช้ระบบ Single Sign On (ระบบออกเอกสารทะเบียน
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เอกสารราชการแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ) 

กรมการปกครองเตรียมน าร่องทดลองการจัดท าแบบฟอรม์
เอกสารภาษาอังกฤษจ านวน 6 แบบฟอร์ม 
 

ราษฎร ทะเบียนครอบครัวฉบับภาษาอังกฤษ) ของกรมการปกครองเพื่อออกเอกสาร
ทางการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 6 แบบฟอร์มแล้ว ได้แก่ (1) สูติบัตร  
(2) มรณบัตร (3) ทะเบียนบ้าน (ทร.14/1) (4) ทะเบียนสมรส (5) ทะเบียนหยา่ และ 
(6) ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ท้ังนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป  
6.2 กรมการกงสุลได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้ระบบ Single 
Sign On แก่กรมการปกครองทราบในการประชุมหารือการจดัท าแบบฟอร์มเอกสาร
ราชการ 2 ภาษา เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 

7. การเสรมิสร้างความร่วมมือดา้นการกงสุลกับ
ต่างประเทศ 

เข้าร่วมการหารือด้านการกงสลุกบักรมการกงสุลของ
ต่างประเทศจ านวน  2 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของการหารือ/ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:  
- กระชับความร่วมมือทวิภาคี แลกเปลี่ยนข้อมลูข้อคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 
- ติดตามความคืบหน้าในประเด็นด้านการกงสลุที่อยู่ในความ
สนใจของฝ่ายไทย อาทิ การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ 
การอ านวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา และ       
ความร่วมมือทางอาญา 

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสลุ น าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วม       
การประชุมหารือด้านการกงุสลกับคณะผู้แทนด้านการกงสุลของต่างประเทศ 
จ านวน 2 ครั้ง ได้แก ่
(1) เมื่อวันท่ี 20 พ.ย. 2560 ประชุมหารือด้านการกงุสลไทย – อิหร่าน ครั้งท่ี 4        
ที่กรุงเตหะราน 
(2) เมื่อวันท่ี 19 ก.พ. 2561 ประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สหราชอาณาจักร 
ครั้งท่ี 2 ท่ีกรุงเทพฯ 

8. เสริมสร้างสถานะหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของไทย
ผ่านการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ     
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การให้ทุนฝึกอบรมและ
ทุนการศึกษา)  ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเผยแพร่
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และ/หรือ     

8.1 จัดหลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับผู้เข้าร่วมจาก

ประเทศก าลังพัฒนาเพื่อเผยแพรห่ลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (SEP) จ านวน 2 หลักสูตรจากหลักสูตรทั้งหมด 

 

 

8.1.1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ส าหรับผู้เข้าร่วมจากประเทศก าลังพัฒนาเพื่อ
เผยแพรห่ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) จ านวน 4 หลักสูตร ดงันี้  
1) Sufficiency Economy Philosophy: Tool for Sustainable Rural 
Development ระหว่างวันท่ี 2 - 25 พ.ย. 2560 โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 14 คน จาก 
12 ประเทศ ได้แก่ มาลาวี อียิปต์  ฟิจิ อิหร่าน ปาปัวนิวกินี ตูนิเซีย สวาซิแลนด์   
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การแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ด/ีประสบการณ์ของไทยใน
การบรรลุเปา้หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอตสวานา อินโดนเีซีย เม็กซิโก กัมพูชา และ บังกลาเทศ 
2) Sufficiency Economy - From Theory and Practices to Standardization 
ระหว่างวันท่ี 4 – 23 ธ.ค. 2560 โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 17 คน จาก 16 ประเทศ 
ได้แก ่อาร์เซอร์ไบจาน  กาบูเวร์ดี ตองกา อียิปต์ แกมเบีย โตโก อิหร่าน ไลบีเรีย  
มาดากัสการ์  เวียดนาม  ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ซามัว เซเนกัล เซียร์ราลีโอน และ  
ทาจิกิสถาน 
3) SEP: Thailand’s Path towards Sustainable Development ระหว่างวันท่ี   
12 – 23 ก.พ. 2561 โดยมีผู้เข้ารว่มจ านวน  13  คน จาก  6 ประเทศ ได้แก ่ชิลี 
ฟิลิปปินส์ คีร์กีซ โซโลมอน บังกลาเทศ และ วานูอาตู 
4) Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development 
ระหว่างวันท่ี 4 - 18 ม.ีค. 2561 โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน จาก 19 ประเทศ 
ได้แก ่บังกลาเทศ กัมพูชา โกตดิวัวร์ อียิปต์ เอธิโอเปีย กัวเตมาลา เฮติ คีร์กีซ มาลี 
ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย ศรีลังกา ซูดาน ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย ติมอร์เลสเต โตโก 
และยูกันดา 

4.2 จัดหลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับผู้เข้าร่วมจาก

ประเทศก าลังพัฒนาเพื่อแบ่งปันหลักปฏิบัติทีด่ี/

ประสบการณ์ของไทยในการบรรลเุป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (SDGs) จ านวน 3 หลักสูตรจากหลักสูตรทั้งหมด 

 

 

 

 

4.2.1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ส าหรับผู้เข้าร่วมจากประเทศก าลังพัฒนาเพื่อ
แบ่งปันหลักปฏิบัติทีด่ี/ประสบการณ์ของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
1) Best Available Technique (BAT) and Best Environmental Practice (BEP) 
under the Context of United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) ระหว่างวันท่ี 2  – 20 ต.ค. 2560 โดยมีผูเ้ข้าร่วมจ านวน    
18 คน จาก 18 ประเทศ ได้แก่ ภฏูาน บราซลิ เอกวาดอร์ อียิปต์ อิหร่าน 
มาดากัสการ์ มาเลเซีย เม็กซิโก โมร็อกโก โมซมับิก เนปาล เซียรร์าลโีอน ศรีลังกา    
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คอซอวอ พม่า เคนยา ยูกันดา และ เวียดนาม  
2) Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability 
ระหว่างวันท่ี 9 - 28 พ.ย. 2560 โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 17 คน จาก 15 ประเทศ 
ได้แก ่อาร์เจนตินา บังกลาเทศ ภฏูาน กัมพูชา หมู่เกาะคุก โกตดิวัวร์ เอธิโอเปีย 
เคนยา คอซอวอ มาเลเซีย เม็กซิโก พม่า ปากีสถาน เซเชลส์ และ เวียดนาม 
3) R&D in Postharvest and Processing Technology for Food Security 
ระหว่างวันท่ี 20 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 21 คน จาก 21 
ประเทศ ได้แก ่คิวบา ไนจีเรีย เคนยา ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ พม่า บาร์เบโดส ชิลี 
อาร์เจนตินา ไนเจอร์ ปากีสถาน คอสตาริกา บรูไนดารสุซาลาม นามเิบีย เลโซโท 
บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา เปรู อินโดนีเซีย ปารากวัย และ ไทย 
4) Forest-based Eco-tourism Management in Thailand ระหว่างวันท่ี        
17 ก.พ. – 13 มี.ค. 2561 โดยมีผูเ้ข้าร่วมจ านวน 18 คน จาก 18 ประเทศ ได้แก ่
โคโมรอส จาไมกา ชิลี มาลี โตโก ไลบีเรีย พม่า คริิบาส เวยีดนาม กมัพูชา โมร็อกโก 
เซียรร์าลโีอน ปากีสถาน ศรลีังกา ไนเจอร์ อียิปต์ อาร์เจนตินา และ ยูเครน 
5) Sexually Transmitted Infections Case Management Skills ระหว่างวันท่ี      
5 – 16 ม.ีค. 2561 โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 18 คน จาก 15 ประเทศ ได้แก ่อาร์เมเนีย 
อาร์เซอรไ์บจาน บาฮามาส เบลิซ ชิลี เอธิโอเปีย อิหร่าน มาดากสัการ์ มัลดีฟส์ 
มอริเชียส มองโกเลีย ปากีสถาน เซเชลส์ ศรีลังกา และ ยูกันดา 
6) Tropical Medicine, Community Health Care and Research ระหว่างวันท่ี 
5 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561 โดยมผีู้เขา้ร่วมจ านวน 18 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก ่ 
เบลารสุ  ภูฏาน เอธิโอเปีย จอร์แดน คีร์กีซ มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ มอริเชียส 
มองโกเลีย พม่า ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ เซนต์คิทส์และเนวิส ศรีลังกา ซดูาน ยูกันดา และ              
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อุซเบกสิถาน 
7) Towards Low Carbon Society via Holistic Environmental Engineering 
Approach ระหว่างวันท่ี 12 - 23 มี.ค. 2561 โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 16 คน จาก     
16 ประเทศ ได้แก ่จีน อาร์เจนตินา อาร์เซอรไ์บจาน บังกลาเทศ เลโซโท 
มาดากัสการ์ มลัดีฟส์ มอริเชียส มองโกเลีย เนปาล ไนจเีรีย ศรีลังกา ยูกันดา         
อุซเบกิสถาน เวียดนาม และ แซมเบีย 
8) Global Warming Mitigation and Adaptation by Balancing Sustainable 

Energy Management ระหว่างวนัท่ี 14 - 30 มี.ค. 2561 โดยมีผู้เขา้ร่วมจ านวน      

18 คน จาก 18 ประเทศ ได้แก ่อาร์เซอรไ์บจาน เบลารุส กินี คีร์กีซ มาดากัสการ์ 

มาลาวี มอรเิชียส มองโกเลีย พม่า ไนเจอร์ ฟิลิปปินส์ เซนท์คิทส์และเนวิส ซามัว       ซ ู 

ซูรินาเม ยูกันดา ยูเครน อุซเบกสิถาน และ แซมเบยี 
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1. สร้างความเชื่อมั่นต่อสหภาพยุโรป  

กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ     

โดยการชี้แจงและท าความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ

ประเด็นการท าประมงท่ีผดิกฎหมาย (IUU) และส่งเสรมิ

ความร่วมมือกับกับสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิก

เพื่อน าองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัตทิี่เป็นเลิศมา

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา 

1.1 การพบหารือระดับสูงกับสหภาพยุโรปเพื่อแจ้ง

พัฒนาการต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งเรื่องการเมือง 

เศรษฐกิจ และการปฏิรูปภาคประมง จ านวน 2 ครั้ง 

 

1.1.1 รมว. กต. พบหารือทวิภาคกีับผู้แทนระดับสูงแห่งสหภาพยุโรป 

(เทียบเท่า รมว.กต.) เมื่อวันท่ี 20 พ.ย. 60 และวันท่ี 5 มี.ค. 61 

โดย รมว. กต. ได้ใช้โอกาสดังกล่าวติดตามประเด็นการพัฒนาความสัมพันธ์

ด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านการปฏิรปูภาคประมงและพัฒนาการใน      

การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และพัฒนาการ

ทางการเมืองของไทย 

1.1.2 รมว.กต. พบหารือกับกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม กิจการประมงและทะเล

ของสหภาพยุโรป เมื่อวันท่ี 6 มี.ค. 61 โดย รมว. กต. ย้ าถึงความมุ่งมั่นของ

ไทยในการแก้ไขปญัหาประมง IUU และแรงงานบังคับในภาคประมง และ

พร้อมจะร่วมมือกับ EU และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาประมง 

IUU ในกรอบอาเซียน  
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1.2 การเข้าร่วมการประชุมในกรอบต่าง ๆ เพื่อแสวงหา

ความร่วมมือระหว่างไทยและสหภาพยุโรปหรือประเทศ

สมาชิกในการน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข

ปัญหา IUU ไทย จ านวน 2 ครั้ง 

 

 

 

 

1.2.1 ออท. ณ กรุงบรัสเซลส์ พรอ้มคณะผู้แทนไทย เข้าพบสมาชิกสภายโุรป 

เมื่อวันท่ี 20-21 ก.พ. 61 ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม เพื่อช้ีแจงความก้าวหน้า

ของไทยในการแก้ไขปัญหาประมง IUU และแรงงานในภาคประมง เพื่อให้

พิจารณาสนับสนุนการปลดใบเหลอืงของไทยด้วยด ี

 1.2.2  ออท. ผทถ. ณ นครนิวยอร์ก พร้อมคณะผู้แทนไทย จัดงานสัมมนา 

“Thailand’s Path to Sustainable Fisheries” ในงาน Seafood Expo 

North America เมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 61 ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมรกิา เพื่อ

ช้ีแจงความก้าวหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหาประมง IUU และแรงงานใน

ภาคประมง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ประกอบการน าเข้าสัตว์น้ าและสินค้า

ประมงจากไทย NGO ที่เกี่ยวข้อง และเป็นโอกาสในการประชาสัมพนัธ์       

การด าเนินงานของไทยผ่านสื่อมวลชนท่ีเข้าร่วมงานด้วย 

2. การขับเคลื่อน SEP for SDGs ในมิติต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Forum on 
Sustainable  Development (APFSD) 2018 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:  
รับทราบประสบการณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ต่าง ๆ และน าเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางหนึ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยืนยัน       
ความมุ่งมั่นท่ีจะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคใน        
การบรรลุเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยืนไปด้วยกัน 
 

(1) รมว.กต. น าคณะผู้แทนไทยเขา้ร่วมการประชุม Asia-Pacific Forum on 
Sustainable Development (APFSD) ครั้งท่ี 5 ท่ีเอสแคป เมื่อวันที่ 28-30 
มี.ค. 2561 ซึ่งได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อน SEP for SDGs ดังนี ้
1. รมว.กต. ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม โดยได้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ของไทยในการสร้างสังคมให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
โดยซึ่งให้ความส าคญักับ การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถรับมือกับภัยพบิัติ       
การเสริมพลังชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครื่องมือขับเคลื่อน         
การพัฒนา การส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนไดม้ีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน และยกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในเรื่องต่าง ๆ         
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแสดงความพร้อมของ
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ไทยท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งนับเป็นการยืนยัน        
ความมุ่งมั่นท่ีจะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคในการบรรลุเปา้หมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน 
(2) ในห้วงของการประชุม นอกจากการรับทราบประสบการณส์ู่การพัฒนา    
ที่ยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ แล้ว ผูแ้ทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศ
ไทย โดยได้แบ่งปันประสบการณ์การด าเนินการของไทยในการขับเคลื่อน 
SDG17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา) ซึ่งรวมถึงการสร้างความเป็นหุ้นสว่นด้าน   
การพัฒนาระดับโลก โดยเฉพาะผา่นนโยบาย SEP for SDGs Partnership   
ซึ่งด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(3) กรมองค์การระหว่างประเทศ ได้เชิญให้หน่วยงานของไทยร่วมจดั
นิทรรศการเพื่อน าเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทาง
หนึ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
(พอช.) น าเสนอตัวอย่างความส าเร็จของไทยในโครงการบ้านมั่นคงที่เมืองชุม
แพ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ น าเสนอเรื่อง SEP for SDGs 
Partnership 

3. การส่งเสริมบทบาทน าของไทยในเวทีความร่วมมือใน
ระดับอนุภมูิภาคและภูมภิาค ในการผลักดันศักยภาพ
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค 

ไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคณะท างานเพื่อยกรา่ง
แผนแม่บท ACMECS ในเดือน พ.ย. 2560 และเดือน 
มี.ค. 2561 
ผลลัพธ์ของการประชมุ/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:      
เพื่อผลักดันบทบาทน าของไทยในการส่งเสริม         
ความเชื่อมโยงและการพัฒนาอนภุูมิภาค 

(1) นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เป็น
ประธานจัดการประชุมคณะท างานเพื่อยกร่างแผนแม่บท ACMECS ครั้งท่ี 2 
ระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวนัท่ี       
25 พ.ย. 2560 ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการหารือถึง
โครงสร้างหลักและสาระส าคญัของแผนแม่บท 
สมาชิก ACMECS ได้เห็นชอบต่อโครงสร้างหลักและสาระส าคัญของ        
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แผนแม่บทท่ีมสีาระส าคญัเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในอนุภูมภิาค ได้แก ่
Seamless Connectivity, Synchronized ACMECS Economies และ 
Smart and Sustainable ACMECS โดยจะมีการรับรองแผนแม่บท 
ACMECS เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 
16 ม.ิย. 2561 น้ี  

  
 
 

(2) นายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เป็น
ประธานจัดเตรียมการด้านสารตัถะส าหรับการประชุมคณะท างานเพื่อยกร่าง
แผนแม่บท ครั้งท่ี 3 ระหว่างหน่วยงานไทย ในวันท่ี 26 มี.ค. 2561 ณ         
วิเทศสโมสร ส่วนท่ี 2 กระทรวงการต่างประเทศ โดยที่ประชุมได้หารือถึง
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ซึ่งเป็นเอกสารแนบของ    
แผนแม่บท ACMECS โดยที่ประชุมไดเ้ห็นชอบให้มีการจดัล าดับความส าคญั
ของโครงการที่จะด าเนินการภายใต้แผนแม่บท ACMECS โดยในระยะแรก    
(3-5 ปี ข้างหน้า) จะมุ่งเน้นโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงตามระเบยีง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor-EWEC) 
และแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor-SEC) ทั้ง
โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งดิจิทลั และพลังงาน (hardware 
connectivity) โครงการเช่ือมโยงด้านระเบียบ การคา้ การลงทุน การระดม
ทุน (software connectivity) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 

ข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 2 ตัวชี้วัดร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 



รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสารนิเทศ) 

 

ล าดับที ่ เร่ือง 
แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 

1 ภาพลักษณป์ระเทศ

ไทย 

    ทีวี 2
สิ่งพิมพ์ 
1 

สิ่งพิมพ์ 
2 
เชิญสื่อ
เยือนไทย 
1 

1.1 ทีวี จัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ศักยภาพประเทศไทยเผยแพร่ทาง CNBC Asia Pacific และ  

CNBC India ในช่วงการประชุมสดุยอดผู้น าอาเซียน-อินเดีย และ การประชุม ASEAN Foreign 

Ministers’ Retreat ที่กรุงนิวเดลรีวม 2 ครั้ง 

1.2 สิ่งพิมพ์ จัดท าบทความเรื่อง (1) Thailand Gets Smart  เกี่ยวกับวีซ่าเพื่อดึงดูดผู้ม ี

ความสามารถดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเผยแพร่ผ่านส านักข่าวรอยเตอร์ 1 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 

7-12 ก.พ. 2561 และลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Financial Review (ออสเตรเลยี) ฉบับประจ าวันท่ี      

17-18 ม.ีค. 2561 (2) ASEAN-Australia: Close Partners for an even Closer Future Together 

ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald ฉบับวันท่ี 16 มี.ค. 2561 ในช่วงที ่นรม. เข้าร่วม

การประชุม ASEAN-Australia Summit  

1.3 กิจกรรม เชิญสื่อจากประเทศคู่เจรจาอาเซียน 13 คนเยือนไทยระหว่างวันท่ี 17-22 มี.ค. 2561  

2 การประมงยั่งยืน     แถลงข่าว 1 
 ข่าว PR 2 
 ลงพื้นที่ 1 

 แถลงข่าว
4 

 ข่าว PR 4 
 ลงพื้นที่ 1 

แถลงข่าว 
4 

ข่าว PR 4 
ลงพื้นที่ 1 

 2.1 แถลงข่าว มีการแถลงข่าวความคืบหน้าการด าเนินการของไทยเพื่อส่งเสริมการประมงยั่งยืนทุก

สัปดาห์ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศ/โฆษก กต. ที่กระทรวงการต่างประเทศ บางกรณเีชิญผู้แทน

หน่วยงานอ่ืนๆ ร่วมแถลงด้วย เช่น กรมเจ้าท่า สตช.   

 2.2 ข่าว PR ออกข่าว PR แล้ว 14 ครั้ง    

 2.3 ลงพื้นที ่เชิญผู้สื่อข่าวไปสมัภาษณ์ รมว. แรงงาน 1 ครั้ง และไป จ. สมุทรสาคร 2 ครั้ง  



 

ล าดับที ่ เร่ือง 

แผนการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 

3 

การด าเนินนโยบาย

ต่างประเทศ ของ

ไทย เพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและ

ผลประโยชน์ของไทย 

โทรทัศน์ 1 
วิทยุ 1  
สื่อสิ่งพิมพ ์1 
ออนไลน์ 5 
แถลงข่าว 1 

โทรทัศน์ 1 
วิทยุ 1 
สื่อสิ่งพิมพ์ 1 
ออนไลน์ 5 
แถลงข่าว 1 

 โทรทัศน์  1 
 วิทยุ 1 
 ออนไลน์  1 
 แถลงข่าว 1 

วิทยุ 1 
ออนไลน ์5 
แถลงข่าว 1 

วิทยุ 1 
ออนไลน5์ 
แถลงข่าว 1 

วิทยุ 1 
สื่อสิ่งพิมพ ์1 
ออนไลน ์5 
แถลงข่าว 1 

ด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

- โทรทัศน์ 4 ครั้ง   

- วิทยุ 6 ครั้ง  

- สื่อสิ่งพิมพ์ 4 ครั้ง  

- ออนไลน์ 30 ครั้ง  

- แถลงข่าว 29 ครั้ง  

4 

การด าเนินงานเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์

ของไทยในต่างประเทศ 

การทูตสาธารณะ                    

และการต่างประเทศ

ของประชาชน 

วิทยุ 1      
สื่อสิ่งพิมพ ์2 
ออนไลน ์10     

วิทยุ 1    
สื่อสิ่งพิมพ์ 2    
 

 วิทยุ 1 
 สื่อสิ่งพิมพ ์2    
 ออนไลน ์10      

 วิทยุ 1 
 

วิทยุ 1 
 ออนไลน ์10 

วิทยุ 1 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 2 

ด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  

- วิทยุ 6 ครั้ง  

- สื่อสิ่งพิมพ์ 8 ครั้ง   

- ออนไลน์ 30 ครั้ง   

 

 

 



 

 

 

ข้อมูลจากแบบฟอร์มรายงานตัวช้ีวัดที่ 5.1 การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รอบท่ี 1 ( 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ) 

กระทรวงการต่างประเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และขยายความ
ร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

0400225025700011 
040021000M0593 

50.00 ประเทศ 1. มีการเริม่ด าเนินโครงการ      
ศูนย์ข้อมูลธุรกจิ (BIC) ในประเทศ      
เพื่อนบ้าน จ านวน 3 ประเทศ  

มีการเริ่มด าเนินโครงการศูนย์ข้อมลูธุรกิจ 
(BIC) ในประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน 3 
ประเทศ ได้แก่ ลาว (เวียงจันทน์ / แขวง
สะหวันนะเขต) เวียดนาม (กรุงฮานอย / 
นครโฮจิมินห์) และเมยีนมา (กรุงย่างกุ้ง)  

100  35,100,000 31,301,067.52

  

  

 89.18 

  

บทความ  2. จ านวนบทความหรือข่าว          
ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน    
การท่องเที่ยว และศักยภาพใน     
การท าธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ได้แก่ ลาว เวียดนาม และเมียนมา 
จ านวน 20 บทความ  

มีบทความหรือข่าวท่ีเกีย่วกับการค้า      
การลงทุน การท่องเที่ยว และศักยภาพใน
การท าธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
ลาว เวียดนาม และเมียนมา จ านวน 20 
บทความ  

 100 

2 ค่าใช้จ่ายในการ 0400206024700002 47.58  ครั้ง 1 .การจัดประชุมคณะกรรมการ/ การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม  100 37,000,000 6,079,524.30  16.43 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ด าเนินงานด้านเขต
แดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

040021000M0588 คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านหรือ         
การประชุมทีเ่กี่ยวข้อง จ านวน       
1 ครั้ง 

(JBC) ไทย - ลาว ครั้งท่ี 11  เมื่อวันท่ี    

15-19 ม.ค. 2561 

    

    ครั้ง 2. การจัดสมัมนาและมวลชน
สัมพันธ์เกี่ยวกับเขตแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน 1 ครั้ง 

จัดการสัมมนาข้าราชการและผู้น าท้องที่ใน
การดูแลเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม เมื่อวันที่ 4-7 ม.ีค. 2561 

100     

3 

  

ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

ตามกรอบข้อตกลง

ของประชาคม

อาเซียน 

  

0400225026700005 

040021000M0594 

  

50.00 

  

รายการ  1. การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร 
และผลิตภัณฑ ์เพ่ือประชาสัมพันธ์
การเป็นประธานอาเซียนของไทย 
1.1 การจดัท าหนังสือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน จ านวน        
1 รายการ 
1.2 การจดัท าชุดนิทรรศการ
เคลื่อนที ่จ านวน 1 รายการ 

1.1 หนังสือแผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซยีน ค.ศ. 2025 
จ านวน 3000 เล่ม รวมเป็นเงินจ านวน 
195,000 บาท   

1.2 ไดจ้ัดท าชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง
ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของ
ประชาคมอาเซียน, นิทรรศการ 3 เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน  

100  

 

 

100 

29,000,000 

  

2,923,641.95  

  

 100.82 

  

     ครั้ง 2. การจัดอาเซียนสัญจร 
มีการด าเนินกิจกรรมอาเซยีนสญัจร  
จ านวน 3 ครั้ง 

2.1 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ที่ จ. ภูเก็ต 
ระหว่างวันท่ี 24-25 พ.ย. 2560 
2.2 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ที่  

100    



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 15-16 ธ.ค. 
2560  
2.3 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ที่          
จ. พัทลุง และ จ. นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันท่ี 22-24 ก.พ. 2561  
2.4 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ที่ จ. พิจิตร 
และ จ. ก าแพงเพชร ระหวา่งวันท่ี 11-13 
มี.ค. 2561  

     โครงการ 3. การสนับสนนุกจิกรรมของ

คณะกรรมการอาเซียน ในประเทศ

ที่ 3 มีการด าเนินโครงการสนับสนนุ

กิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียน

ในประเทศท่ี 3 จ านวน 3 โครงการ 

3.1 โครงการการเข้าร่วมเทศกาล

ภาพยนตร์อาเซียน-อินเดีย ในโอกาส

ครอบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-

อินเดีย จ านวน 68,000 บาท 

3.2 โครงการแข่งขันตอบค าถามเกี่ยวกับ

อาเซียนส าหรับเยาวชนอินเดีย จ านวน 

260,000 บาท 

3.3 โครงการสร้างเครือข่ายกับผู้บริหาร

ระดับสูงของอินเดีย เพื่อสรา้งความ

ตระหนักรู้เรื่องอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็น

ประเทศผุ้ประสานงานอาเซียน-อินเดีย 

100     



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

จ านวน 60,000 บาท  

4 ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินภารกิจตาม

ยุทธศาสตร์ไทยต่อ

โลกมสุลมิ 

0400206024700005 

040021000M0588 

10.00  ครั้ง การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ไป

ประกอบพิธีฮัจญ ์

- กระทรวงการต่างประเทศ ประชุม

ร่วมกับกรมการปกครองเพื่อ

เตรียมการการอ านวยความสะดวก

แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสานงานการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้ไป

ประกอบพิธีฮัจญ ์ประจ าปี พ.ศ. 2561  

เมื่อวันท่ี 19 ธ.ค. 2560 ณ ศาลาวา่การ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อก าหนดกรอบ   

การเจรจาเกี่ยวกับการจัดเที่ยวบินให้กับ

คณะอนุกรรมการเป็นผู้แทนฮัจญข์องไทย

ไปร่วมประชุมเตรียมการฮัจญ์กับประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ณ ประเทศซาอุดอิาระเบีย

ประจ าปี พ.ศ. 2561  

1.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันท่ี 4 ม.ค. 2561 ณ ศาลา

ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือและ

เตรียมพร้อมส าหรบัการประชุมเตรียมการ

ฮัจญ์กับซาอุดิอาระเบีย ในวันท่ี 31 ม.ค. 

2561  

100  2,200,000 1,422,035.5  64.64  



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1.3 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

2/2561 เมื่อวันท่ี 13 ก.พ. 2561 เวลา 

14.00 น. ณ ศาลาว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อตดิตาม รบัทราบ

ผลการประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2561 และ

รับทราบผลการประชุมเตรียมการฮัจญ์กับ

ซาอุดิอาระเบีย  

1.4 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

3/2561 เมื่อวันท่ี 14 มี.ค. 2561 เวลา 

14.00 น. ณ โรงแรม New World City 

เพื่อติดตามและรับทราบผลการประชุม 

ครั้งท่ี 2/2561 

5 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาฐานข้อมูล 
และองค์ความรู ้
ดา้นการตา่งประเทศ 
(GIU) 

0400225025700001 
040021000M0593 

  

  

5.00 

  

  

ครั้ง  

 

 

1. ด าเนินโครงการเผยแพร่        
องค์ความรู้และส่งเสริมความร่วมมือ
กับประเทศในภมูิภาคอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้ ในด้านต่าง ๆ จ านวน    
3 ครั้ง   

1.1 เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค. 2560 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมกับสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ       
จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Australia's 
Foreign Policy WhitePaper” โดยมี   

 100 

 

 

2,900,000  2,905,989.97   100.21 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพอล โรบลิลยีารด์ เอกอัครราชทูต
ออสเตรเลียประจ าประเทศไทย นายพิชาย 
ช่ืนสุขสวัสดิ์ อดีตบรรณาธิการ นสพ. 
Bangkok Post เป็นคู่เสวนา โดยกิจกรรม
ดังกล่าว มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยน      
องค์ความรู้ให้แก่สาธารณชน นักศกึษา 
นักวิชาการและข้าราชการที่เข้าร่วม     
การเสวนารวมกว่า 100 คน  
1.2 เมื่อวันท่ี 22 ม.ค. 2561 กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใตร้่วมกับคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมลูนธิิ
การศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธไ์ทย-
นานาชาติ (มูลนิธิเอเอฟเอส) ได้จดั
โครงการอบรมภาษาสเปนพื้นฐานให้แก่
นักเรียนไทยที่จะไปแลกเปลี่ยนการศึกษา
ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาสเปนข้ันพ้ืนฐานให้แก่นักเรยีน       
ที่ก าลังจะเดินทางไปศึกษาในภูมภิาค
ลาตินอเมริกา ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้ไปท า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ีเสมือนยุวทูตเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
และท าให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จักในเมือง
และจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคลาตนิ
อเมริกาและจะต้องมีทักษะส าคัญใน     
การสื่อสารกับคนท้องถิ่น คือ การรู้ภาษา
สเปน ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวสามารถให้
การอบรมแก่นักเรียนไทยท่ีเข้าร่วม       
โครงการแลกเปลี่ยนในลาตินอเมรกิารวม 
60 คน  
1.3 เมื่อวันท่ี 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561  
กรมอเมริกาฯ ได้น าคณะผู้เชี่ยวชาญ     
กรมศิลปากร และ ม. ศิลปากรไปเรียนรู้
และหารือกับผู้เช่ียวชาญสถาบันสมิธ-      
โซเนียน และ ม. เพนซลิเวเนยี เพื่อ        
(1) สานต่อความร่วมมือเดมิเกี่ยวกับ     
บ้านเชียง ซึ่งกรมศิลปากรเคยมีความ
ร่วมมือกับ ม. เพนซลิวาเนีย และ          
(2) หารือแนวทางน าองค์ความรู้สมัยใหม่
จากสหรัฐฯ มาเพิม่ขีดความสามารถด้าน
โบราณคดีและการบริหารพิพิธภณัฑ์ของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับพัฒนาการ
ในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ใน
ด้านต่าง ๆ (อาทิ การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม) ในรูปแบบ   
ต่าง ๆ อาทิ รายงานข่าว บทความ 
บทสัมภาษณ ์หรือบทวิเคราะห์ 
อย่างน้อย 20 เรื่อง 
 

 
 

ไทย  
1.4 เมื่อ 8 ก.พ. 2561 กรมอเมริกาฯ 
ร่วมกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ     
จัดกิจกรรม Online Mentoring ครั้งท่ี 3
โดยกรมอเมริกาฯ ได้เชิญวิทยากรชาวไทย
3 คนซึ่งท างานกับบริษัทช้ันน าในสหรัฐฯ
อาทิ Amazon มาบรรยายและ
แลกเปลีย่นประสบการณ์การท างานด้าน 
Big Data และ AI ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรบัฟังกว่า 
200 คนรวมทั้งมีการถ่ายทอดการสัมมนา
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook live 
 
เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกับพัฒนาการใน

ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ในด้าน    

ต่าง ๆ (อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ในเว็บไซต์

กรมอเมริกาฯ รายงานข่าวในภูมิภาค       

8 เรื่อง รายงานข่าวประชาสมัพันธ์

โครงการ/กิจกรรมของกรมอเมริกาฯ      

11 เรื่อง และการเผยแพร่ข้อมลูในรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

 

 

 

 

 
 

เรื่อง 
 

 
3. เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับพัฒนาการ
ในภูมิภาคยโุรปในดา้นต่าง ๆ (อาทิ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม)     
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รายงานข่าว 
บทความ บทสัมภาษณ ์

หน้าต่างโลกกว้าง สถานีวิทยสุราญรมย์ 

จ านวน 18 เรื่อง  

 

กรมยุโรปได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับพัฒนาการในภูมภิาคยโุรปในด้าน

ต่าง ๆ จ านวน 15 เรื่อง (ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค. 

60-ก.พ. 61)  

 

100 

6 การมอบเงินอุดหนุน
องค์การระหว่าง
ประเทศท่ีไทยเป็น
สมาชกิ 

0400225026500002 
040021000M0594 

460.27  รายการ การมอบเงินอุดหนุนองค์การ
ระหว่างประเทศ    
1. เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน         
4 รายการ 
2. เงินอุดหนุนปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ จ านวน 9 รายการ 
3. เงินอุดหนุนสมัครใจ จ านวน      
16 รายการ 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป 
จ่ายเงินอุดหนุน 4 รายการ 
1. ค่าบ ารุงงบประมาณปกติของ UN 
ประจ าปี 2561  
2. International Tribunal for the 
Prosecution of Persons Responsible 
for Serious Violations of 
International Humanitarian Law 
Committed in the Territory of the 
Former Yugoslavia (ICTY)  
3. International Residual 
Mechanism for Criminal Tribunals 

100  343,000,000 309,217,989.96 90.15 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

(IRMCT) 
4. เงินอุดหนุนศาลกฎหมายทะเลระหว่าง
ประเทศ 

2. เงินอุดหนุนปฏิบัติการรักษาสนัติภาพ 
จ่ายเงินอุดหนุน 10 รายการ 
1. UNMISS  (ครั้งท่ี 1) 
2. UNIMISS (ครั้งท่ี 2) 
3. UNDOF  (ครั้งท่ี 1) 
4. UNIDOF (ครั้งท่ี 2) 
5. MINUSCA (ครั้งท่ี 1) 
6. MINUSCA (ครั้งท่ี 2) 
7. UNISFA 
8. UNAMID 
9. MINURSO 
10. MINUSTAH 
3. เงินอุดหนุนสมัครใจ 
จ่ายเงินอุดหนุน 16 รายการ 
1. UNICEF 
2. UNHCR 
3. OHCHR 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

4. UNRWA 
5. UNDP 
6. UNCDF 
7. UNITAR 
8. UNIDIP 
9. UNRCPD 
10. TRUST FUND FOR THE PACIFIC 
ISLAND COUNTRIES 
11. APF 
12. CERF 
13. TRUST FUND FOR THE ALLIANCE 
OF CIVILIZATIONS 
14. UNAT 
15. เงินอุดหนุนในกรอบอนุสญัญาห้าม  
ทุ่นระเบิด 
16. เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียน-เกาหล ี

7 ค่าใช้จ่ายใน         
การส่งเสริมพัฒนา
ความร่วมมือใน
กรอบภูมิภาคและ   

0400225026700002 
040021000M0594 

15.00  ครั้ง 1. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสเอเปค ปี 2560 และ        
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 29 
และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจ 

1.1 เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรเีอเปค 
ครั้งท่ี 29 และการประชุมผู้น าเขต
เศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 25 ระหว่างวันท่ี 
 7 – 11 พ.ย. 2561 ณ นครดานัง 

 100 

 

 

8,700,000 7,676,067.42  88.23  



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

อนุภูมิภาค (APEC) ครั้งท่ี 25 

 

 

 

 

2. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสเอเปค ครั้งท่ี 1/2561 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
1.2 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ในฐานะเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเปคไทย เป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสเอเปค ครั้งสุดท้าย
ประจ าปี 2560 ณ นครดานัง ประเทศ
เวียดนาม ระหว่างวันท่ี 6-7 พ.ย. 2560  

เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเอเปค 
ครั้งท่ี 1/2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี 
ปาปัวนิวกินี ระหว่างวันท่ี 4 - 9 มี.ค. 
2561 โดยได้รายงานผลการด าเนนิงาน
ของไทยในเรื่องกิจกรรมส่งเสริม green 
MSMEs ต่อเนื่องจากการผลักดัน APEC 
Strategy for Green, Sustainable 
MSMEs   

 

 

 

 

 
100 

8 

  

ค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมความเชื่อมั่น 

ต่อประเทศไทย  

0400225027700006 

040021000M0595  

66.80 

  

วัน  1. การบอกรับข่าวตัดจาก

หนังสือพิมพ์ 

และการให้บริการศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร 

มีการจัดท าข่าวตัดประจ าวัน (เฉพาะ 

วันท าการ) ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2560- 31 

ม.ีค. 2561 รวมจ านวนวนัท้ังสิ้น 122 วัน  

 100 27,900,000 

  

6,839,775.82  

  

24.52  

  



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

    - มีการจัดท าข่าวตดัประจ าวัน 

(เฉพาะวันท าการ) 

     ครั้ง 2. การบริหารจัดการข้อมูล

ข่าวสารด้านการต่างประเทศเพ่ือ

เผยแพร่ในสื่อแนวใหม่ 

    - มีการเผยแพร่ข่าวสารดา้น    

การต่างประเทศในสื่อแนวใหม่ของ

กระทรวงฯ อย่างน้อยเดือนละ      

10 ครั้ง 

เผยแพร่ข่าวสารการต่างประเทศผา่น 

Facebook กระทรวงการตา่งประเทศ 

รวม 120 ครั้ง  

 100    

     ครั้ง 3. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
และป้องกนั การละเมิดเอกสิทธิ์
และความคุ้มกนัทางการทูตของ
ประเทศไทย 
จัดการสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบและ
หลักการในการให้เอกสิทธิ์และ    
ความคุ้มกันทางการทูต อย่างน้อย   
1 ครั้ง 

ด าเนินการจัดสมัมนา เรื่อง "มาตรการ
รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานใน
ประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับคณะผูแ้ทนทาง
ทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่าง
ประเทศ ประจ าประเทศไทย" ในวันท่ี 8 
มี.ค. 2561 ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
มีผู้เข้าร่วมจ านวน 70 คน โดยไดม้ี       
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานใน

 100    



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันทางการทูต โดยเฉพาะ
การออกบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนท่ีหวงห้าม
สนามบิน รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการอ านวยความ
สะดวกและรบัรองบุคคลส าคญั
ต่างประเทศท่ีจะเดินทางมาเข้าร่วมงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี และการประชุม
ระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยจะเป็น
เจ้าภาพในอนาคต ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ด้านเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางการทูต 
และการรับรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการสร้างความเข้าใจอันด ีรวมถึง
บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

9 เงินอุดหนุนการให้
ความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือ 
ทางวิชาการ 

0400225025500003 
040021000M0593 

65.00 ประเทศ
  

1. โครงการความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้

1.1 สปป.ลาว : ส่งผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามรู้แก่
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในโครงการ      
ต่าง ๆ คือ  
(1) โครงการจัดตั้งศูนยเ์รียนรู้เพื่อ         

 100 38,800,000 43,200,000   111.34 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

และเศรษฐกิจแก่
ต่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้กับประเทศ
ต่าง ๆ จ านวน 2  ประเทศ  

การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียน
เทคนิคกสิกรรมดงค าช้าง สปป.ลาว 
ระหว่างวันท่ี 21 - 23 มี.ค. 2561 
(2) โครงการจัดตั้งศูนยเ์รียนรู้เพื่อ         
การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงค ามว่น สปป.
ลาว ระหว่างวันท่ี 27 - 28 พ.ย. 2560 และ
ระหว่างวันท่ี 19 - 20 ก.พ. 2561  
(3) โครงการจัดตั้งศูนยเ์รียนรู้เพื่อ           
การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม         
แขวงเซกอง\สปป.ลาว ระหว่างวันที่         
28 - 30 พ.ย. 2560 และระหว่างวันท่ี      
19 - 20 ก.พ. 2560  
1.2  ศรีลังกา :  จัดอบรมแก่ จนท.รัฐ 
หัวหน้าชุมชน และชาวบ้าน 3 หมูบ่้าน  
ได้แก ่ 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

(1) หมู่บ้าน Delthota Pahalagam เมือง 
Kandy 
(2) หมู่บ้าน Laksha Uyana เมือง 
Polonnaru wa 
(3) หมู่บ้าน Wathupola เมือง Puttalam  

    ประเทศ 2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ

กับประเทศคูร่่วมมือและหุ้นส่วน

เพ่ือการพัฒนาเพ่ือด าเนินโครงการ

พัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนบน

พ้ืนฐานการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือ

เสริมสร้าง SEP for SDGs 

Partnership ในประเทศเป้าหมาย  

มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบน

พื้นฐานการประยุกต์ใช้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง กับประเทศ    

ต่าง ๆ จ านวน 2  ประเทศ 

2.1 โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบน

พื้นฐานการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโมซัมบิก โดยส่ง

อาสาสมัครดา้นการประมง สาขา

เพาะเลี้ยง จ านวน 2 คน ระหว่างเดือน

ก.พ. 2561 - ม.ค. 2562 และส่งคณะ

ผู้แทนไทยหารือด้านเลี้ยงปลานิลและปลูก

ข้าว ระหว่างวันท่ี 17 - 26 ก.พ. 2561   

2.2 โครงการ Sustainable Tourism 

and Sufficiency Economy in 

Mongolia ดังนี ้

-การจัดศึกษาดูงานเรื่อง Tourism 

Management and Sufficiency 

Economy : Practice in Thailand      

100     



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทใน        

การพัฒนาการท่องเที่ยวของมองโกเลีย

จ านวน 11 ราย  ระหว่างวันท่ี 3 - 10 

ก.พ. 2561                   

 -การจัดศึกษาดูงานหัวข้อ Sufficiency 

Economy and Community-based 

Tourism in Thailand ให้แก่ผู้แทนจาก

มองโกเลีย 16 คน จัดโดยสถาบันการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันท่ี 14 - 28 

มี.ค. 2561   

2.3 โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ไทย – หมู่เกาะโซโลมอน โดยคณะผู้แทน

ไทยน าโดยอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมการ

พัฒนาชุมชน รวม 5 คน ไปหารือและ

ส ารวจพ้ืนท่ีเกี่ยวกับโครงการไทย – 

โซโลมอน เพื่อพัฒนาชุมขนเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยเน้นพัฒนาพ้ีนท่ีชุมชน Sasa 

เป็นโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบตาม



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาพื้นที่

ของกลุ่มเกษตรกรรากหญ้าที่มีการปลูกผัก   

ใน Burns Creek Village เป็นการปลูก

พืชแบบผสมผสานอยา่งยั่งยืน (เกษตรกร

จ านวน 5 ราย สนใจเข้าร่วมโครงการ) 

ระหว่างวันท่ี 13 - 19 ม.ค. 2561 

2.4  โครงการ Water Resource 

Management in Lao PDR ระหว่างวันท่ี 

4 - 6 ธ.ค. 2560    

    กิจกรรม
  

3. โครงการด้านการเผยแพร่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อ          
การเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 2 กิจกรรม 

3.1 สนับสนุนหนังสือและสื่อ
ประชาสมัพันธ์ในการจัดนิทรรศการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SEP 
for SDGs Partnership ในการประชุม
วิชาการหัวข้อ Knowledge 
Partnerships to Advance UN 
Sustainable Development Goals:   
an International Interdisciplinary 
Conference ระหว่างวันท่ี 17 - 18 พ.ย. 
2560  ณ เมืองไมซอร์ สาธารณรัฐอินเดีย 

100     



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

3.2 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ SEP for SDGs 
Partnership ในช่วงการประชุม UN  
Global South-South Development 

Expo (GSSD Expo 2017) ระหวา่งวันท่ี 

27 - 30 พ.ย. 2560 ณ เมือง อันทาเลีย 

สาธารณรัฐตุรกี   

3.3 จัดนิทรรศการโครงการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา ในช่วง

เทศกาลไทย ระหว่างวันท่ี 9 - 11 มี.ค. 

2561 ณ กรุงโคลมัโบ ศรีลังกา                             

3.4 ใหทุ้นฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากร

ของประเทศก าลังพัฒนา จ านวน 7 

หลักสตูร คือ         

(1) Sufficiency Economy 

Philosophy: Tool for Sustainable 

Rural Development ระหว่างวนัท่ี       

2 - 25  พ.ย. 2560 จ านวน 14 คนจาก 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

12 ประเทศ      

(2) Sustainable Agriculture and 

Environmental Management based 

on Sufficiency Economy Philosophy 

ระหว่างวันท่ี 31 ต.ค. - 22 พ.ย. 2560 

แก่ จนท. รัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียน       

9 คน จาก 4 ประเทศ 

(3) Sufficiency Economy From 
Theory and Practices to 
Standardization ระหว่างวันท่ี 4 - 23 
ธ.ค. 2560 แก่ประเทศก าลังพัฒนา       
17 คน จาก 16 ประเทศ 
(4) SEP : Thailand’s Path towards 
Sustainable Development ระหว่าง
วันท่ี 12 -23 ก.พ. 2561 แก่ จนท.รัฐและ 
NGOs  13 คนจาก 6 ประเทศ  
(5) Knowledge of Diplomacy : 
Sustainable Development and the 
Sufficiency Economy ระหว่างวันท่ี      
19 ก.พ. - 8 มี.ค. 2561 ให้แก่นักการทูต      



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

14 คน จาก 13 ประเทศ 
(6) Sustainable Development in 
Developing Country: Thailand 
Model for Africa ระหว่างวันท่ี 3 - 25 
มี.ค. 2561 ให้แก่ภูมิภาคแอฟริกา 15 คน 
จาก 6 ประเทศ  
(7) Sufficiency Economy Philosophy 
towards  a Sustainable 
Development ระหว่างวันท่ี 4 - 18 มี.ค. 
2561 ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา 18 คน
จากประเทศสมาชิก CICA   
3.5 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศไทย โดย     
(1) รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ และ 
จนท. กรมความร่วมมือฯ ศึกษาดงูาน
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จ.น่าน 
จัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื (อพท.) 
ระหว่าง 3-5 ม.ค. 2561 (2) นายไพศาล           
หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความ      



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ร่วมมือฯ ผู้แทนจากส านักงาน UNOSSC 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนท. สศช. และ
กระทรวงฯ ศึกษาดูงานโครงการพฒันา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสว่นร่วม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนถนน
หมายเลข 48 (เกาะกง – สะแรอมัเบิล) 
จังหวัดเกาะกง กัมพูชา  โครงการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ี อ.แหลมกลดั        
จ.ตราด  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       
จ.จันทบุรี และชุมชนบางน้ าผึ้ง จ.
สมุทรปราการ ระหว่างวันท่ี 14-18 ก.พ. 
2561 (3) การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ธุรกิจโดยวิถเีศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง
วันท่ี 13 - 15 มี.ค. 2561 ณ จ. สงิห์บุรี 

10 ค่าใช้จ่ายในการ

สนับสนุนกิจกรรม 

คนไทยใน

ต่างประเทศ 

0400225027700003 

040021000M0597 

37.00 โครงการ  มีการด าเนินโครงการสนับสนุน     

คนไทยในต่างประเทศ จ านวน        

6 โครงการ 

กรมการกงสลุได้รับรายงานผลการด าเนิน

โครงการสนับสนุนคนไทยในต่างประเทศ

ในรอบเดือน ต.ค. 2560 - ก.พ. 2561  

จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 

100 18,600,000 13,323,230.59 71.63 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

สอท ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (1 โครงการ) 

สอท. ณ คูเวต (1 โครงการ) 

สอท. ณ กรุงบราซเิลยี (1 โครงการ)  

สอท. ณ กรุงโตเกียว (1 โครงการ)  

สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ (1 โครงการ) 

สกญ. ณ เมืองเจดดาห์ (1 โครงการ) 

11 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาบุคลากรด้าน

การทูตและการ

ต่างประเทศ 

0400225027700011 

040021000M0596 

33.00 หลักสตูร 1. มีการจัดหลักสตูรอบรม หรือ

สัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความรู้ความสามารถท่ีตอบสนอง

การด าเนินงานด้านการทูต          

การต่างประเทศ อย่างน้อย 7 

หลักสตูร 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ได้จัดหลักสูตรอบรม หรือสัมมนา หรือ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ   

ที่ตอบสนองการด าเนินงานด้านการทูต

การต่างประเทศ จ านวน 7 หลักสตูร ดังนี ้

(1) การฝึกอบรมข้าราชการไปประจ าการ
ในต่างประเทศ ระดับเลขานุการฯ และ    
ที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้ง       
คู่สมรส  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2560 ระหว่าง
วันท่ี 8-20 พ.ย. 2560  
(2) การฝึกอบรมภาษาที่ใช้ในประเทศที่
ประจ าการ หลักสูตรเร่งรดั เพิ่มเตมิ 
ส าหรับ ขรก. ท่ีจะไปประจ าการงวดเดือน 

100  9,900,000 10,468,243.03 105.14 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ธ.ค. 2560 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.60  
(3) หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุน    
(ออกประจ าการ) บรรจุใหม่ของ
กระทรวงฯ ประจ าปี 2560 ระหวา่งวันท่ี 
1 – 8 พ.ย. 2560  
(4) หลักสูตรพัฒนาแนวคดิเพื่อปรบัชีวิตสู่
จุดหมาย ประจ าปี 2561 ในห้วงเดือน
ธันวาคม 2560  
(5) การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่อง  
“การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐตาม พรบ. ฉบับใหม่ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันท่ี 6 พ.ย.2560  
(6) การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ หัวข้อ 

“สร้างสุขการท างานสู่ความผูกพันใน

องค์กรอย่างยั่งยืน (Happy 

Workplace)” ระหว่างวันท่ี 30 พ.ย.-      

3 ธ.ค. 2560  

(7)  การปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ของ

กระทรวงฯ ประจ าปี 2560 ระหวา่งวันท่ี 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

19-22 ธ.ค. 2560 

    หลักสตูร 2. มีการจัดส่งข้าราชการไปเข้ารบั

การอบรม หรือ ศึกษาดูงาน หรือ 

ศึกษาต่อ หรือ การฝึกงาน ณ 

หน่วยงาน / สถาบันช้ันน าท้ังในและ

ต่างประเทศ อย่างน้อย 2 หลักสูตร 

กระทรวงฯ ได้ส่งข้าราชการเข้ารับ        

การอบรมหรือ ศึกษาดูงาน หรือ ศึกษาต่อ 

หรือ การฝึกงาน ณ หน่วยงาน / สถาบัน

ช้ันน าท้ังในและต่างประเทศ จ านวน       

6 หลักสูตร ดังนี ้

(1) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ โดย

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกจิ     

การคลัง ระหว่างวันที่ 12 ก.พ.-26 มี.ค. 

2561)  

(2) หลักสูตร Executive Seminar for 

International Diplomat ครั้งท่ี 42    

โดยกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี  

(3) หลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์    

รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2561 โดยศูนย์บริการ

วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระหวา่งวันท่ี 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 2561 

(4) หลักสูตรการจัดท าแผนการจัดการ

100     



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ความรู้รายบุคคลฯ โดยศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ เมื่อวันท่ี     

24 พ.ย. 2560  

(5) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 โดย 

กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันท่ี 10 ม.ค.-    

23 มิ.ย. 61  

(6) การฝึกงานตามโครงการ Young 

Diplomat Programme โดย OSCE   

กรุงเวียนนา ระหวา่งวันท่ี 18 ธ.ค. 2560 

– 13 เม.ย. 2561  

     หลักสูตร 3. มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ

ให้แกข่้าราชการกระทรวงฯ        

ทุกระดับ ทุกสายงาน อย่างน้อย      

5 หลักสูตร 

มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาต่างประเทศให้แก่ข้าราชการ

กระทรวงฯ ทุกระดับ ทุกสายงาน จ านวน 

9 หลักสูตร ดังนี้  

(1) การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับข้าราชการแรกเข้าฯ เพิม่เติม      

ในห้วงเดือน ต.ค. – พ.ย. 2560 

(2) หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ

100     



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ข้าราชการสายสนับสนุนไปประจ าการ 

ห้วงเดือน ต.ค. 2560 – ม.ค. 2561 

(3) การอบรมภาษาจีนส าหรบัข้าราชการ 

กต. ระหว่างวันท่ี 20 พ.ย. 2560 -         

12 มี.ค. 2561 

(4) การอบรมภาษาอินโดนีเซีย 69 ชม. 

(5) การอบรมภาษามาเลเซีย 64 ชม. 

(6) การอบรมภาษาเมียนมา 146 ชม. 

(7) การอบรมภาษาเขมร 144 ชม. 

(8) การอบรมภาษาเวียดนาม 25 ชม. 

(9) การอบรมภาษาอารบคิ 142.5 ชม. 

     หลักสูตร 4. มีการจัดหลักสตูรภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ  

อย่างน้อย 2 หลักสูตร 

มีการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่          

การสื่อสารระหว่างประเทศ จ านวน       

2 หลักสูตร ดังนี ้

(1) การอบรมเสริมภาษาอังกฤษของ

ข้าราชการสายการทูตและสายสนบัสนุน  

ที่จะไปประจ าการ งวดเดือน ธ.ค. 2560 

ระหว่างวันท่ี 21-22 และ 20-24 พ.ย. 

    



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

2560 

(2) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ระหว่างประเทศข้ันสูง (AOCC)   รุ่นที่ 12 

ระหว่างวันท่ี 1 ก.พ.-4 มี.ค.2561 

 เฉลี่ยผลการด าเนินงาน 100 527,000,000 435,357,566.06 82.61 

 


