
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของกระทรวงการต่างประเทศ 

ข้อมูลจากแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 

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

     รอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) 

1. ความส าเร็จในการด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคี 
1.1  ความส าเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและการด าเนินงานด้านเขตแดน 
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1. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ไทย – ลาวในทุกมิติ ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และ
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผล
เป็นรูปธรรม/ความคืบหนา้ 
 

 

1.1 ด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับผู้แทนระดับสูงของ 
สปป.ลาว ของภาครัฐหรือธุรกิจ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1.1.1 การหารือทวิภาคีระหว่าง นรม. กับ นรม. ลาว เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561     
ในห้วงการประชุม ACMECS Summit ครั้งท่ี 8 
1.1.2 โครงการแลกเปลี่ยนการเยอืนระหว่างอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 
และอธิบดีกรมเอเชีย แปซิฟิกและแอฟริกา กต. ลาว ระหว่างวันท่ี 17 - 20 
ก.ย. 2561 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์ที่ใกล้ชิด 

1.2 มีการด าเนินโครงการความร่วมมือทวิภาคีเพื่อการพัฒนา
ด้านแรงงานหรือด้านทรัพยากรมนุษย์หรือด้านการศึกษาหรือ
ด้านสาธารณูปโภคของลาว อย่างน้อย 1 โครงการ 

การน าคณะผู้แทนจากสภาแห่งชาติ สปป. ลาว ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
สกลนคร เมื่อวันท่ี 19 - 20 ก.ค. 2561 เพื่อส่งเสริมทักษะและอาชีพให้แก่
ประชาชน 

2. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ไทย – กัมพูชาในทุกมิติ ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ 
และผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มี
ผลเป็นรูปธรรม/ความคืบหนา้ 

2.1 มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดบัสูง    
(อาทิ ระหว่างการเยือน/การประชุมต่าง ๆ) อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2.1.1 หารือทวิภาคีระหว่าง นรม. กับ นรม. กพช. ในห้วงการประชุมสุดยอด
ลุ่มน้ าโขง ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 5 เม.ย. 2561 
2.1.2  การหารอืทวิภาครีะหว่าง นรม. กบั นรม. กพช. เมื่อวันที ่15 ม.ิย. 2561 ใน
ห้วงการประชุม ACMECS Summit ครั้งท่ี 8 
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2.2  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ 
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – 
กัมพูชา และสถานการณภ์ายในกมัพูชา ช่วงก่อนและหลัง    
การเลือกตั้งท่ัวไปในปี 2561 

2.2.1 โครงการส ารวจพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างวันท่ี 25 - 27 
เม.ย. 2561 เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และได้รับข้อมลูจากในพ้ืนท่ีและให้
ความรู้เกี่ยวกับความสมัพันธ์ไทย-กัมพูชาแก่หน่วยงานในพื้นที ่
2.2.2 การจัดสัมมนาเรื่อง “มองลกึการเมืองกัมพูชา: ทิศทางและผลกระทบ
หลังเลือกตั้ง” เมื่อวันท่ี 19 ก.ย. 2561 

3. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ไทย – เมียนมาในทุกมิติ ผา่นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ 
และผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มี
ผลเป็นรูปธรรม/ความคืบหนา้ 

3.1 มีการพบหารือ/ การประชุมระหว่างผู้แทนระดับสูง  
(ระหว่างการเยือน/ การประชุมต่าง ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

3.1.1 การเดินทางเยือนไทยของ ปธน. เมียนมา ระหว่างวันท่ี 14 - 16 มิ.ย. 
2561 
3.1.2 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย - เมยีนมา 
ระหว่างวันท่ี 13 - 14 ส.ค. 2561 
3.1.3 การเดินทางเยือนเมียนมาของอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ระหว่างวันท่ี 
20 - 22 มิ.ย. 2561 

3.2 มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง        
การครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา 

3.2.1 พิธีประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ   
70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา เมื่อวันที่ 
10 เม.ย. 2561 
3.2.2 การสัมมนา Myanmar Insight 2018 ระหว่างวันท่ี 19 - 20 ก.ค. 
2561  
3.2.3 การจัดการแสดงโขนที่กรุงเนปิดอว์ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 

4. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ไทยกับมาเลเซีย ตามผลการประชุมประจ าปี 
ครั้งท่ี 6 ระหว่าง นรม. กับ นรม. มาเลเซีย  
(9 ก.ย. 2559) 
 

4.1 มีการพบหารือ/ประชุมระหว่างผู้แทนระดับสูง อย่างน้อย 
3 ครั้ง 
 

 

4.1.1 เมื่อวันท่ี 13 ม.ิย. 2561 ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูต (ออท.) 
มาเลเซียประจ าประเทศไทย ได้เขา้เยี่ยมคารวะ นรม. ในโอกาสเข้ารบัหน้าท่ี  
4.1.2 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 รมว. กต. ได้พบหารือทวิภาคีกับดาโต๊ะ ไซฟุดดิน อับ
ดุลละห์ รมว. กต. มาเลเซีย โดย รมว. กต. ได้เชิญ รมว. กต. มาเลเซียเยือนไทย
อย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์
การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ในช่วงเวลา  
ที่ท้ังสองฝ่ายสะดวกที่กรุงเทพฯ และ รมว. กต. มาเลเซียได้ชื่นชมไทยที่มีบทบาท
น าในรัฐยะไข่และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงกล่าวสนับสนุนการเป็นประธาน
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อาเซียนของไทยในปี 2562 
4.1.3 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียได้เข้าเยี่ยม
คารวะ นรม. และ รอง นรม./รมว.กห. ในโอกาสการเยือนไทย เพื่อเข้าร่วม  
การประชุมคณะกรรมการระดับสูง (กรส.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 35  
โดยทั้งสองฝ่ายไดห้ารือแนวทางสง่เสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ปัญหา จชต. การบริหารจัดการพื้นท่ี
ชายแดน การปฏิบตัิการร่วมเพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาภัยพิบัติ และการท าหน้าที่
ประธานอาเซยีนของไทยในปี 2562 

4.2 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกบั
มาเลเซีย อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 
 
 
 

เมื่อวันท่ี 10 ก.ย. 2561 กองเอเชียตะวันออก 1 ได้จัดการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการตา่งประเทศของไทยแก่คณะผู้แทนสถาบันการทูตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Institute of Diplomacy and Foreign 
Relations - IDFR) ของ กต. มาเลเซีย ในโอกาสน าเจ้าหน้าท่ีสถาบนั IDFR 
และผูเ้ข้าร่วมอบรมหลักสตูรประกาศนียบัตรด้านการทตูมาเลเซยี ประจ าปี 
ค.ศ. 2018 เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย โดยมี ผอ. กองเอเชีย
ตะวันออก 1 และผู้แทนจากกรมอาเซียนและส านักนโยบายและแผนเป็น
วิทยากร และได้ประสานการเข้าเยี่ยมคารวะ/ศึกษาดูงานของคณะฯ กับ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในวันที่ 11 ก.ย. 2561 ด้วย 

5. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ไทย – เวียดนามในทุกมิติ ผ่านกลไกทวิภาคีทีม่ี
อยู่ และผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ 
ให้มีผลเปน็รูปธรรม/ความคืบหน้า 

5.1 มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดบัสูง (อาทิ 
ระหว่างการเยือน/การประชุมต่าง ๆ) อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5.1.1 การหารือทวิภาคีระหว่าง นรม. กับ นรม. เวียดนาม เมื่อวันที ่15 มิ.ย. 2561 ใน
ห้วงการประชุม ACMECS Summit ครั้งท่ี 8 
5.1.2 การหารือทวิภาครีะหว่างรองประธานคณะกรรมาธิการกลางฝ่ายตา่งประเทศ
แหง่พรรคคอมมิวนสิตเ์วียดนามกบัรองปลัด กต. เมื่อวันท่ี 7 ม.ิย. 2561 

5.2 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ  
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน หรือด้าน  
ความเชื่อมโยง หรือด้านวิชาการ ไทย – เวียดนาม 

การสัมมนาหัวข้อ Vietnam’s Position in 2018: Future Prediction and 
Way Forward เมื่อวันท่ี 2 พ.ค. 2561 
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6. การด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

การจัด/เข้าร่วมการประชุมและสมัมนาเกี่ยวกับการส ารวจและ
จัดท าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
จ านวน 4 ครั้ง 

6.1.1 จัดการสัมมนาข้าราชการและผู้น าท้องที่ในการดูแลเขตแดนและความมั่นคง
ในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ระหว่างวันที่   17 – 20 ก.ย. 2561 ณ จังหวัดเชียงราย 
6.1.2 จัดประชุม/หารือ ระหว่างประเทศร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก ่
(1) การประชุมคณะท างานทางวิชาการร่วมไทย – มาเลเซีย ในการปรับปรุง  
ปากแม่น้ าโก - ลก (JTWG) ครั้งท่ี 36 เมืองปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่าง
วันท่ี 4 - 6 ก.ค. 2561 
(2) การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ 32    
(RBC - 32) ณ เมืองมะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา ระหว่างวันท่ี       
27 - 29 ก.ค. 2561  
(3) การประชุมคณะปฏิบัติงาน (Operational Group– OG) ไทย – กัมพูชา    
ครั้งท่ี 6  
6.1.3 ตรวจพื้นที่ท้ังฝ่ายเดียว และร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(1) เข้าร่วมการประชุม ส ารวจพื้นท่ีและสังเกตการณ์การก่อสร้างระบบ
จ าหนา่ยไฟฟา้ ในพื้นที่ชายแดนเพื่อจ่ายไฟฟา้ไปยังสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 
ในพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันท่ี 8 พ.ค. 2561 
(2) เข้าร่วมการตรวจสอบพื้นที่และประชุมพิจารณาการขออนุญาตท าการ
เชื่อมต่อและติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วน าแสงเพื่อเชื่อมจดุต่อ
โทรคมนาคมช่วงชายแดนไทย - เมียนมา ด่านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี 
วันท่ี 31 ส.ค. 2561  
 
6.1.4 เข้าร่วมการประชุม/จดัการประชุม กับส่วนราชการต่าง ๆ  รวมทั้งให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ได้แก่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 10 ก.ย. 2561 
ผลการประชุม ให้ความเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเสนอกลุ่มป่า      
แก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
6.1.5 วิจัย/ หารือ ที่ปรึกษา กฎหมายระหว่างประเทศ/ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ 
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เพื่อสนับสนุนท่าทีของไทยในการเจรจา ได้แก่ การเข้าร่วมในกระบวนการ     
นั่งพิจารณา (oral hearing) ในกระบวนการขอความเห็นเชิงแนะน า กรณี      
ผลทางกฎหมายของการแยกหมู่เกาะ Chagos ออกจากมอริเชียส ในปี       
ค.ศ. 1965 

 
1.2 ความส าเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ 
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1. มีการด าเนินการ 
1) ผลักดันให้มีการประชุมหรือการพบหารือ
ระดับสูง ในทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสรมิความร่วมมือ
ไทย - สหรัฐฯ/กระชับความสมัพันธ์ทวิภาคีกับ
ประเทศยุทธศาสตร์ (สหรัฐฯ) ในมิติต่างๆ  อาทิ 
การเมือง  ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า        
การลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
การศึกษา และวัฒนธรรม และติดตามความคืบหน้า
การเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม 

2)  ช้ีแจงและปฏิสัมพันธ์กับภาคสว่นต่าง ๆ ของ
สหรัฐอเมริกา   ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความ
คืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเสรมิสรา้งความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลลบจาก
มาตรการที่เกี่ยวข้องของฝ่ายสหรฐัอเมริกา 

1.1 ช้ีแจงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของไทยต่อภาคส่วนต่าง ๆ 
ของสหรัฐฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง 

1.1.1  เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. คณะนักธุรกิจสหรัฐฯ ทีเ่ป็น
สมาชิกสภาธุรกิจสหรัฐฯ- อาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นรม. ทีต่ึกภักดีบดินทร์ 
ท าเนียบรัฐบาล โดยมี รมว. กต. รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ        
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย นรม. ได้ให้ข้อมูลพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของไทย โดย
ในช่วง 4 ปทีี่ผ่านมา รัฐบาลได้สร้างเสถียรภาพด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ แก้ไขอุปสรรคที่ติดขัดด้านกฎหมาย และใหส้ิทธิ
ประโยชน์ด้านการลงทุนอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน ด้านการเมือง ขณะนี้ ไทย
อยู่ในช่วงท้ายของแผน Roadmap ระยะที่ 2 เพื่อวางรากฐานไปสู่การเลือกตั้ง
ในปี 2562 และพร้อมส่งมอบงานให้กับรัฐบาลต่อไป ดา้นเศรษฐกิจ รฐับาลให้
ความส าคญักับการฟื้นฟูภายในประเทศ ท าให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/2561 
เติบโตที่ร้อยละ 4.8 และหากโครงการ EEC เดินหน้าส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 น่าจะเติบโตที่ร้อยละ 5 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ท่ีร้อย
ละ 4.2 - 4.7  
1.1.2 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 นาย Cory Gardner ส.ว. สหรัฐฯ           
พรรครีพับลิกัน รัฐโคโลราโด ได้เยือนไทยและเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ 
ของไทยหลายคน ได้แก่ นรม. รอง นรม.และ รมว.กห. และ รมว.กต.    
รวมทั้งพบหารือกับ อธิบดีกรมอเมริกาฯ      
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1.2 มีการหารือ/ประชุมทวิภาคี ระดับสูง อย่างน้อย 3 ครั้ง 1.2.1  เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย. 2561 รมว. ประจ าส านัก นรม. (นายกอบศักดิ์       
ภูตระกูล) ได้ตอบรับให้นาย Matt Pottinger ผอ. อาวุโสด้านกิจการเอเชีย 
สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ เข้าพบ  
1.2.2 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561 ออท. สหรัฐฯ ประจ า ปทท. ไดเ้ข้าเยี่ยม
คารวะ รอง นรม.และ รมว.ยธ.  
1.2.3  เมื่อวันท่ี 4 เม.ย. 2561 นาย Patrick Murphy รองผู้ช่วย รมว. กต. 
สหรัฐฯ ไดเ้ข้าเยี่ยมคารวะ รมช. กต. ในโอกาสเดินทางเยือนภูมภิาค (เยือน
ไทยหลังการประชุม ASEAN-U.S. Summit ครั้งท่ี 31 ท่ีกรุงกัวลาลมัเปอร์)      

1.3  จัด/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความต่อเนื่องให้กับ
ความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและสหรัฐฯ อาทิ            
ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านการศึกษา วัฒนธรรมหรือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง 

1.3.1  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ผู้แทน กต. ได้เข้าร่วมการประชุมเตรยีมการ
เยือนสหรัฐฯ ของปลัด วท. และคณะ ระหว่างวันที่ 2 - 9 ก.ค. 2561       
เพื่อเข้าร่วมประชุม JCM ไทย - สหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งท่ี 2 และลงนามต่ออายุความตกลง Science and Technology 
Agreement ไทย - สหรัฐฯ 
       ส าหรับการประชุม JCM ไทย - สหรัฐฯ มีหัวข้อจะผลักดันความร่วมมือ
ภายใต้ 5 สาขาที่ท้ังสองฝ่ายร่วมกนัก าหนดไว้ ได้แก่ พลังงาน สาธารณสุข    
สะเต็มศึกษา ทรัพยากรน้ า และความหลากหลายทางชีวภาพ  
1.3.2 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 นาย Patrick Murphy รองผู้ช่วย รมว. กต. สหรัฐฯ 
ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.กต. ในโอกาสเดินทางเยือนภูมิภาค  

1.4  ช้ีแจงให้ฝ่ายต่าง ๆ ของสหรฐัฯ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินการและความคบืหน้าดา้นการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
อย่างน้อย 3 ครั้ง 

1.4.1 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 กต. สหรัฐฯ ได้เผยแพรร่ายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ของไทย ประจ าปี 2561 โดยไทยได้รับการปรับอันดับจาก Tier 2 
Watch List เป็น Tier 2 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทยในรอบ 9 ปีท่ีผ่านมา 
รวมทั้งเป็นประเทศเดยีวในอาเซียนท่ีได้รับการจัดอันดับดีขึ้น  
       กระทรวงฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารนิเทศ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
บนเว็บไซต์กระทรวงฯ โดยมีสาระส าคัญ ได้แก่ (1) การปรับอันดับของไทย  
ให้อยู่ใน Tier 2 สะท้อนให้เห็นว่า สหรัฐฯ ตระหนักถึงความจริงจังและ
ความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของไทย ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและ
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การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดการคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และการป้องกัน
การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (2) ไทยพร้อมจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อผลักดันการแกไ้ขปญัหาต่อไป และ (3) การที่ไทยได้รับการจัดอนัดับดีขึ้น
ไม่ได้ท าให้รัฐบาลไทยนิ่งนอนใจ โดยไทยยังคงจะมุ่งมั่นพัฒนากรอบกฎหมาย
และนโยบาย รวมทั้งหาทางเพิ่มพนูประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนือ่ง ตามหลกัสิทธมินุษยชนและหลักมนุษยธรรม
ที่ไทยยึดถือตลอดมา 
1.4.2 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 ปลัด กต. ได้พบหารือกับนาง Susan Thornton 
รักษาการผู้ช่วย รมว. กต. สหรัฐฯ ด้านกิจการเอเชีย - แปซิฟิก ที่สิงคโปร์  
1.4.3 เมื่อวันที่ 26 - 27 เม.ย. 2561 กระทรวงฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา 
“หุ้นส่วนร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนษุย”์ ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยมี 
รมช. กต. เป็นประธานเปดิงาน โดยแบ่งเป็นการกลา่วถ้อยแถลง/สุนทรพจน์
หลักของบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับเกี่ยวกับผลงานในด้านการตอ่ต้าน
การค้ามนุษย์จากภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้น าความคิด ทั้งไทยและต่างประเทศ 

2. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และความร่วมมือในเชิง
ยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - จีน ในทุกมิติ รวมทั้ง
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผล
เป็นรูปธรรม/ มีความคืบหน้า 

2.1 ประสานงานการเยือน/ มีการพบปะหารือทวิภาคี      
ทั้งในระดับสูงของรัฐบาลกลางและมณฑลระหว่างไทย - จีน  
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในประเด็นความร่วมมือ   
ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และประชาชนกับ
ประชาชน อย่างน้อย 3 ครั้ง 

2.1.1 นายหลี เสี่ยวซาน กรรมการประจ าของคณะกรรมการ พคจ. มณฑล  
ยูนนาน (เทียบเท่าระดับ รมช.) ไดพ้บหารือกับนางวัฒนาพร  ระงับทุกข์     
รองปลัด ศธ. ในวนัท่ี 2 เม.ย. 2561 ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การศึกษาไทย - ยูนนาน 
2.1.2 นายชุย ไซ ออน ผู้บรหิารสงูสุดเขตบริหารพเิศษมาเกา๊ เดินทางเยือน
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 - 11 พ.ค. 2561 โดยด าเนินภารกิจที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 
       - เข้าเยี่ยมคารวะ นรม. 
      - พบหารือทวิภาคีกับ รอง นรม. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
      - เข้าร่วม Working Lunch กับ รมว.กต. / รมว. ดศ.  
      - ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อการสถาปนา  
ความสัมพันธฉ์ันมิตรระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับมาเก๊า และบันทึกความเข้าใจเพื่อ
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างหน่วยงาน
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รัฐบาลและภาคเอกชนไทยกับมาเก๊า 
2.1.3 นางแคร์รี หล่ า ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พบหารือกับ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นรม. วันที่ 14 พ.ค. 2561 ระหว่างงานเลี้ยง
อาหารกลางวันในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีเปดิการประชุมระดับ รมต. 
ของการประชุมประจ าปี คณะ กมธ. เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) สมยัที่ 74  
2.1.4 นายเผิง หยู่สิง รอง ผวก. มณฑลเสฉวน เดินทางเยือนประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 22 - 25 พ.ค. 2561 และได้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ. ประจิน 
จั่นตอง รอง นรม./รมว. ยธ. และกระทรวงฯ (โดยนายด ารง ใคร่ครวญ   
รองปลัด กต.) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่คณะ 
2.1.5 นายนิ่ง จี๋เจ๋อ รองประธาน NDRC เข้าเยีย่มคารวะนายสมคดิ            
จาตุศรีพิทักษ์ รอง นรม. เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็น
โครงการความร่วมมือรถไฟไทย - จีน ความร่วมมือ 3 ฝ่าย (จีน - ญี่ปุ่น - ไทย) 
ใน EEC ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ระหว่าง BRI และ EEC และการจัด 
กปช. JC เศรษฐกิจไทย - จีน 
2.1.6 รอง นรม. สมคิด จาตุศรีพทิักษ์ เดินทางเยือนฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้น 
ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิ.ย. 2561 เพื่อกล่าวปาฐกถาในการประชุมสุดยอด 
2018 Belt and Road Summit ครั้งที่ 3 ตามค าเชิญของรัฐบาลฮ่องกง 
โดยในโอกาสการเยือนดังกล่าว รอง นรม. ได้พบหารือทวิภาคีกับนางแคร์รี หล่ า 
ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง นายพอล ฉ่ัน รมว. กค. ฮ่องกง และ
ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันวิชาการฮ่องกงและเซินเจิ้น   
ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างไทยกับฮ่องกงอย่างต่อเนื่องและ
การพบหารือทวิภาคีระหว่าง รอง นรม. กับผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
ส่งผลใหเ้กิดผลความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮ่องกง 
ในเรื่องการเปิดใช้ช่องผ่านทางอัตโนมัติ (autogate) อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 
15 ก.ย. 2561 
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2.2 เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับไทย - จีน และบทบาทของจีน 
อย่างน้อย 2 ครั้ง 

2.2.1 รมว. กระทรวงคมนาคม ร่วมกับนายนิ่ง จี๋เจ๋อ รองประธาน NDRC     
เข้าร่วมการประชมุ คกร. เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟไทย - จีน ครั้งท่ี 24 เมื่อ
วันท่ี 1 มิ.ย. 2561 
2.2.2 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ร่วมกับ     
นาย Bruno Luk ผอ. HKETO/สป. ในการประชุมเจรจาเรื่องการจดัตั้ง    
ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่      
6 ม.ิย. 2561  
2.2.3 รองปลัด คค. (นายพีระพล ถาวรสุภเจรญิ) เป็นประธานในการประชุม 
เตรียมการฝ่ายไทยส าหรับการประชุม คกร. ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค. 
2561 ณ กรุงปักก่ิง  
 
2.2.4 กรมเอเชียตะวันออกในฐานะผู้สังเกตการณ์ ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิจัย
ยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งท่ี 7 ในหัวข้อ “ความรเิริม่แถบเศรษฐกิจและ
เส้นทางสายไหมยุคใหม่กับ Thailand 4.0 : สู่การพัฒนาร่วมกัน” เมื่อวันที่   
10 ส.ค. 2561 
2.2.5 รอง นรม. สมคิดฯ ไดเ้ป็นประธานร่วมกับนายหวัง หย่ง ในการประชุม 
JC เศรษฐกิจไทย - จีน ครั้งท่ี 6 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 
2.2.6 การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของจีนเรื่องการส่งเรือบังคับใช้กฎหมาย 
เข้าฝึกซ้อมร่วมมือลาดตระเวน ณ บริเวณสามเหลีย่มทองค า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 
2561 

2.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจีน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2.3.1 กิจกรรมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะผู้น าจีน ภายใต้หัวข้อ 
“Leadership ภายใต้ สี จิ้น ผิง หลังสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 19: 
นัยและยุทธศาสตร์ที่จะมีต่อประเทศไทย” โดย อดีต ออท. วิบูลย์ คูสกุล 
เมื่อวันท่ี 25 พ.ค. 2561 
2.3.2 การมีปฏิสัมพันธ์เชิงนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐและวิชาการจีน   
ในกรุงปักกิ่ง 
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       - นายพิชยพันธ์ุ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก น าคณะ
เจ้าหน้าท่ีกองเอเชียตะวันออก 3 เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 23 - 26 
ก.ค. 2561 เพื่อพบหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับหนว่ยงานภาครัฐของจีน 
(กต., NDRC) สถาบันวิชาการ (CPIFA) และนักวิชาการจีนด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - จีน ยุทธศาสตร์ BRI 
บทบาทของจีนในภูมิรัฐศาสตร์โลก รวมทั้งพบหารือผู้แทนภาคเอกชนไทยใน
กรุงปักกิ่ง 
2.3.3 โครงการ China Watch โดย ผอ. กองเอเชียตะวันออก 3 น า จนท.      
กองเอเชียตะวันออก 3 เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่่น ระหว่างวันท่ี 
14 - 16 ส.ค. 2561 เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นและมุมมองทางวิชาการ
เกี่ยวกับบทบาทของจีนในปัจจุบันกับนักวิชาการและนักวิจัยญี่ปุ่น  
2.3.4 โครงการปรึกษาหารือเชิงนโยบายกับภาครัฐและนักวิชาการของจีน
เกี่ยวกับบทบาทของจีนในภูมิภาคและยุทธศาสตร์ในการด าเนินความสัมพันธ์
กับจีน โดยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก น าคณะ จนท. กรมเอเชียตะวันออก
เดินทางเยือนนครคุนหมิง ระหว่างวันท่ี 28 - 30 ส.ค. 2561 เพื่อแลกเปลีย่น
ความเห็นเกี่ยวกบัความสมัพันธไ์ทย - ยูนนาน และบทบาทของยนูนานในการ
พัฒนาของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขงกับอธิบดีส านักงานการต่างประเทศประจ า
มณฑลยูนนานและนักวิชาการด้านความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 

3. ผลักดันให้มีการด าเนินการเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น  
ในทุกมิติผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือน           
การประชุม/หารือทวิภาคีในระดับต่าง ๆ 

มีการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเจรจาตาม
ความตกลง JTEPA เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานตาม JTEPA 
ของฝ่ายไทย อย่างน้อย 1 ครั้ง 

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรฯ์ 
ภายใต้ JTEPA ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 โดยมีส่วนราชการ        
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อรับทราบถงึผลการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วย   
การทบทวนทั่วไป (SCGR) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 – 11 เม.ย. 2561 และเพื่อเตรียม
ท่าทีไทยส าหรับการประชุม SCGR ครั้งท่ี 3 เพื่อด าเนินการทบทวนทั่วไป 
JTEPA ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วตามเจตนารมณ์ของระดับสูงของรัฐบาลทัง้สองฝ่าย 

4. ด าเนินการ 
1)  สร้างความเชื่อมั่นต่อสหภาพยุโรป กับ

4.1 พบหารือระดับสูงกับสหภาพยุโรปเพื่อแจ้งพัฒนาการต่าง ๆ 
ในประเทศไทย ท้ังเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ จ านวน 2 ครั้ง 

4.1.1 เมื่อวันท่ี 11 พ.ค. 2561 ผู้แทนคณะกรรมการการต่างประเทศของ    
สภายุโรป (Committee on Foreign Affairs – AFET) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ 
รมช. กต. ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีปลดั กต. และ
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หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
2)  ส่งเสริมบทบาทไทยในกรอบการประชุมพหุภาคี
กับยุโรปเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  
ตามยุทธศาสตรป์ระเทศ 

ผู้บริหารกระทรวงฯ จาก 5 กรม เข้าร่วม ฝ่ายไทยยืนยันความมุ่งมั่นใน      
การด าเนินการตาม Roadmap และพัฒนาการทางการเมืองของไทย และ
แลกเปลีย่นท่าทีไทยต่ออาเซียน ทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี   
4.1.2 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ปลัด กต. และผู้บรหิารกระทรวงจาก 4 กรม 
ได้พบหารือกับหัวหน้าคณะผู้แทน EU และประเทศสมาชิก EU ประจ า
ประเทศไทย โดยไดห้ารือในประเด็น คสพ. ภาพรวม พัฒนาการทางการเมือง
ของไทย การชักชวนนักลงทุนจากยุโรปให้มาลงทุนในไทยมากขึ้น เชิญ EU 
และประเทศสมาชิกเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ACMECS และการส่งเสริม
การยกระดับให้ไทยเป็น strategic partner กับประเทศในยุโรป 

4.2 การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในกรอบ ASEM 
และ OSCE เพื่อเสริมสร้างบทบาทของไทยและผลักดัน     
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีไทยให้ความส าคัญ จ านวน       
2 ครั้ง 

4.2.1 เมื่อวันท่ี 3 - 4 พ.ค. 2561 รักษาการอธิบดีกรมยุโรป ในฐานะ SOM ได้
เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเอเชีย - ยุโรปอย่างไมเ่ป็นทางการ (ASEM 
SOM Retreat) ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส โดยเป็นการหารือในประเด็น
ความร่วมมือในอนาคตของ ASEM และวางกรอบของการประชุมระดับผู้น า 
ASEM ครั้งท่ี 12 ในเดือน ต.ค. 2561 
4.2.2 เมื่อวันที่ 28 - 29 มิ.ย. 2561 รักษาการอธิบดีกรมยุโรป ในฐานะ SOM 
ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเชีย-ยุโรป (ASEM SOM) ครั้งที่ 1/2561 
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งประกอบด้วย การหารือถึงผลการ
ด าเนินงานคณะท างานด้านความเช่ือมโยงในกรอบ ASEM (ASEM Pathfinder 
Group on Connectivity: APGC) และเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้น า 
ASEM ครั้งท่ี 12 ในเดือน ต.ค. 2561 
4.2.3 เมื่อวันท่ี 3 - 4 ส.ค. 2561 ไทย โดย กต. (กรมยโุรป) เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ASEM Meeting on “Sustainable Marine Environment: 
Marine Debris” ซึ่งมีผู้แทนสมาชิก ASEM และองค์การระหว่างประเทศเข้า
ร่วมกว่า 180 คน เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือและแลกเปลีย่น          
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการกับปัญหาขยะทะเลของภมูิภาคเอเชียและ
ยุโรป นอกจากน้ี ระหว่างการประชุมได้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน ไดแ้ก่ 
นิทรรศการ #INSEA – The Day the Ocean Is Without Plastic ซึ่ง
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น าเสนอนวัตกรรมที่โดดเด่นในการจัดการกับปัญหาขยะทะเล 

5. ผลักดันให้มีการประชุมหรือการพบหารือ
ระดับสูงเพื่อเสริม/กระชับความสมัพันธ์อันดีกับ
ประเทศยุทธศาสตร์ (ออสเตรเลีย) ในมิติต่าง ๆ 
อาทิ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า  
การลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
การศึกษา และวัฒนธรรม รวมถึงเสริมสร้าง/   
ต่อยอดความร่วมมือท่ีส าคัญระหวา่งกัน 

5.1 มีการหารือ/ประชุมทวิภาคี ระดับสูง เพ่ือรักษา 
momentum ของความร่วมมือ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
 

จัดการประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโส (Senior Official Talks-SOTs) ไทย -
ออสเตรเลีย ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ณ กรุงแคนเบอร์รา        
โดยปลัด กต. ทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็น
ความร่วมมือทวิภาคีและประเด็นภูมิภาคทีส่ าคญั เช่น ความร่วมมือระหว่าง
ต ารวจไทยและออสเตรเลียเพื่อสร้างทักษะการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
การเชิญออสเตรเลียเป็น Development Partner ใน ACMECS เป็นต้น 

5.2 จัดสัมมนา/ด าเนินโครงการส่งเสรมิความสัมพันธ์ไทย - 
ออสเตรเลีย อยา่งน้อย 1 ครั้ง 
 

ร่วมกับ สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา น าคณะ Startups ของออสเตรเลียเดินทาง
มาเยือนไทยเพื่อเรียนรู ้ecosystem ในการส่งเสริมธุรกิจ Startup ของไทย 
รวมถึงเข้าร่วมงาน Techsauce Summit ที่กรุงเทพฯ 

6. ผลักดันให้มีการด าเนินการ 
 (1) กระชับและรักษาพลวตัความสัมพันธ์ไทย – 
อินเดีย การส่งเสริมการมีปฏสิัมพนัธ์ และ      
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีดา้นต่าง ๆ อาทิ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน 
การศึกษาวัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยวระหว่างกัน 

6.1 มีการพบปะหารือ /การเยือน/การประชุมระดับสูง      
อย่างน้อย 3 ครั้ง 
 

6.1.1 เมื่อวันที 14 ส.ค. 2561 ออท. อินเดียประจ าประเทศไทยพบหารือกับ 
นรม. เพื่ออ าลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าท่ี โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างไทย – อินเดียมีพัฒนาการที่ใกล้ชิดและมีนัยส าคัญด้านต่าง ๆ มากขึ้น 
โดยเฉพาะการเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดียของ
ไทย นอกจากน้ี นรม. เชิญฝ่ายอินเดียมาส ารวจและลงทุนในไทยรวมทั้ง       
ซื้อสินค้าเกษตรไทยมากขึ้น 
6.1.2 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ออท. อินเดียประจ าประเทศไทย พบหารือกับ 
รมว. กต. เพื่ออ าลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นวา่ไทยกับ
อินเดียสามารถส่งเสริมความสมัพันธ์ที่มีอยู่หลายมิติให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้น
ขึ้นได้ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง การท่องเที่ยว วัฒนธรรม 
ประชาชน รวมถึงความร่วมมือระดับภูมภิาคและแนวคิดอินโด – แปซิฟิก 
6.1.3 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561 ออท. อินเดียประจ าประเทศไทยพบหารือกับ 
รมว. กต.  เพื่ออ าลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าท่ี โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึง
ความส าคญัของการบูรณาการการต่างประเทศไปสู่ท้องถิ่น โดยเห็นว่าไทยกับ
อินเดียสามารถส่งเสริมความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรมในระดับ
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ท้องถิ่นได้มากข้ึน นอกจากน้ี ยังเห็นพ้องถึงความส าคัญของความรว่มมือใน
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในประเดน็การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียใต้
กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
 
6.1.4 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 รมว.กห. อินเดีย พบหารือกับ นรม. ในโอกาส
เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าความร่วมมือด้าน   
ความมั่นคงเป็นประเด็นส าคัญของความสัมพันธ์ไทย - อินเดีย  
6.1.5 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 นรม. พบหารือกับ นรม. อินเดีย ในระหว่างเข้า
ร่วมการประชุมผู้น า BIMSTEC ที่ประเทศเนปาล โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับ   
การรับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย         
ปี 2561 - 2564 ตลอดจนการเปน็ประธานอาเซยีนของไทยในปี 2562 
นอกจากน้ี ยังได้หารือถึงการพัฒนาความเป็นหุ่นส่วนเชิงยุทธศาสตร ์การสร้าง
ความเชื่อมโยง ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ 
และความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะภายใต้กรอบ BIMSTEC 

6.2 มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านต่าง ๆ อย่างน้อย      
2 โครงการ โดยอาจเป็นในประเทศไทยหรือประเทศอินเดีย 

6.2.1 ด าเนินโครงการแนะแนวส าหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในอินเดยี ณ      
กรุงนิวเดลีและเมืองลัคเนา ระหวา่งวันท่ี 21 - 24 ส.ค. 2561 โดยน าวิทยากร/
ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ส านักจุฬาราชมนตรี ไปบรรยาย ให้
ความรู้และค าปรึกษาตลอดจนสรา้งแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง 
ในการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษาในพืน้ท่ีดังกล่าว 
6.2.2 จดัโครงการความเปน็หุ่นส่วนทางเศรษฐกจิ: Thailand 4.0 กับ Industry 4.0  
ของอินเดีย โดยจดัสัมมนาและจับคู่ทางธุรกิจและการหารือกับภาครฐัของรัฐ
มหาราษฏระที่มีอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจสูงมากทีสุ่ดรัฐหนึ่งของอินเดีย 

7. ผลักดันให้มีการประชุมหรือหารือระหว่างไทย
กับเกาหลีใต้ในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
และความสัมพันธ์อันดี ทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และประเด็นระหว่างประเทศ 

7.1 มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย – เกาหลีใต้ (KOTCOM)  ครั้งท่ี 2 หรือ การประชุม 
Political Consultations ไทย – เกาหลีใต ้

ได้มีการจดัการประชุม Policy Consultations ไทย – เกาหลีใต้ ครั้งที่ 3 
ระหว่างปลดั กต. กับ ปลดั กต. คนที่ 1 ของเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2561 ณ 
กต. เกาหลีใต้ โดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีทั้งใน
ด้านการเมือง เศรษฐกจิ การทหาร และด้านวัฒนธรรมและการศึกษา      



ประเด็นความส าเร็จ 
เป้าหมายรอบท่ี 2 

(1 เมษายน – 30 กันยายน 2561 )  
ผลการด าเนินงาน 

ความร่วมมือและสถานการณ์ในระดับภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือในระดับ
ระหว่างประเทศ 

7.2  มีการจัดท า (ร่าง) Blueprint for Korea – Thailand 
New Economic Cooperation Initiatives 

เนื่องจากการประชุม KOTCOM ครั้งท่ี 2 ถูกเลื่อนออกไป ท าให้ยังไม่มีการ
รับรองร่าง Blueprint ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ส าคัญของการประชุมฯ 

 
2. ความส าเร็จในการด าเนินความสัมพันธ์พหุภาคี  

2.1 ความส าเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในอาเซียน 
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1.การติดตามพัฒนาการและการด าเนินการตาม
แผนงานประชาคมอาเซียน ของทั้ง 3 เสาหลัก 
ภายใต้กลไกระดับชาติ และส่งเสรมิบทบาทของ
ไทย โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสรมิความร่วมมือ   
ด้านการบริหารจัดการชายแดน  การส่งเสริม     
ความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติและการก่อการร้าย และการส่งเสริม    
การทูตเชิงป้องกัน   
 
 
 
 
 
 

1.1 การจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ หรือ
การจัดการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบอาเซียน
ในลักษณะ focus group อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจดัการประชุม
สุดยอดอาเซียนและการประชุมทีเ่กี่ยวข้องในช่วงที่ไทยด ารงต าแหนง่ประธาน
อาเซียน ปี 2562 ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยมพีลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

1.2 จัดกิจกรรม โครงการ หรือเป็นเจ้าภาพการประชุม ในกรอบ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อาทิ  
การจัดการประชุม 17th ASEAN Regional Forum (ARF) 
Inter-Sessional Meeting (ISM) on Disaster Relief 
ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นการจัดประชุมที่ต่อเนื่องตาม
พันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อหารือและแลกเปลีย่นความคดิเห็น
กับประเทศสมาชิก ARF เกี่ยวกับการบริหารจัดการภยัพิบัติ 
ในภูมิภาค โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ
ของประเทศสมาชิกในการป้องกัน ส่งเสรมิความร่วมมือใน   
การบรรเทาทุกข์จากภัยพิบตั ิ

ได้จัดการประชุม ASEAN Regional Forum (ARF)  Inter-Sessional 
Meeting (ISM) on Disaster Relief ครั้งท่ี 17 เมื่อวันที่ 3 - 4 เม.ย. 2561   
ณ  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยเกาหลีใต้และไทยเป็นเจ้าภาพร่วม โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุม 89 คน จากประเทศสมาชิก ARF  ซึ่งมีประเดน็ส าคัญ  
ในการประชุม ดังนี้  
(1) ที่ประชุมได้น าเสนอข้อมูลและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน         
การจัดการภัยพิบตัิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่          
(1) Current Status and Future Direction of Regional Cooperation      
(2) Emerging for Disaster Management and Disaster Risk Direction    
(3) Emerging Issues and Common Challenges และ (4) Review and 
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Update of the ARF Work Plan for Disaster Relief  
 
(2) ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่อง 
การบริหารจัดการภยัพิบัติและการใช้ประโยชน์สูงสุดจากกลไกในระดบัภูมิภาค
และระดับระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ โดยให้ความส าคญัต่อการประสานงาน
ระหว่างกลไกต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือ
ภายใต้ ASEAN Coordination Centre for Humanitarian Assistance 
(AHA Centre) ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) 
และ East Asia Summit (EAS) นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับ
ความท้าทายท่ีเพิ่มขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะผลกระทบต่อความมั่นคงของ
มนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(3) การพิจารณาร่างแผนงาน ARF Work Plan for Disaster Relief ที่ประชุม
ได้หารือเกี่ยวกับการทบทวนแผนงานฯ ครอบคลมุระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 
2561 - 2563 ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากแผนงานเดมิระหว่างปี 2558 - 2560 
เกาหลีใต้ในฐานะเจ้าภาพและประธานร่วมได้เสนอเพิ่มเติม 2 ประเดน็ คือ   
(1) การเปลี่ยนช่ือแผนงานจาก “ARF Work Plan for Disaster Relief” เป็น 
“ARF Work Plan for Disaster Management” และ (2) การเพิม่ priority 
area ที่ 4 “Promote the Linkage between Disaster Risk Reduction 
and Sustainable Development” ใหส้อดรับกับความร่วมมือภายใต้    
กรอบเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ค.ศ. 2015 - 2030 (Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) 
บทบาทของคณะผู้แทนไทย 
(1) อธิบดีกรมอาเซียนในฐานะประธานร่วม ได้เน้นย้ าบทบาทน าของอาเซียน
ในกลไกด้านการจัดการภยัพิบัติในภูมิภาค ได้แก่ ASEAN Regional Forum 
(ARF) ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) และ 
ADMM-Plus ภายใต้ปฏญิญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการรับมือ
กับภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (Declaration on One ASEAN, 
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One Response: ASEAN Responding to Disaster as One in The Region 
and Outside Region) ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ของผู้น าอาเซียนในการผนึกก าลัง
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาเซียนในการรับมือกับภัยพิบัติ
อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงาน
ผ่าน AHA Centre 
(2) ผู้แทน ปภ. ได้น าเสนอเกี่ยวกบัการจัดตั้ง ASEAN Satellite Warehouse 
ระยะที่ 2 ของโครงการระบบการส่งก าลังบ ารุงหรือระบบโลจสิติกสข์อง     
การปฏิบัติการด้านการบรรเทาทุกข์และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉนิจาก    
ภัยพิบัติของอาเซียน (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN: 
DELSA) ที่จังหวัดชัยนาท ตามที่ได้รับเลือกจาก AHA Centre ให้เปน็คลัง
จัดเก็บสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในอาเซียน
นอกเหนือจากคลังจัดเก็บสิ่งของที่เมืองซูบัง มาเลเซีย โดยประเทศไทยอยู่
ระหว่างด าเนินการตามกระบวนการภายในและปรับพื้นที่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของ AHA Centre และมีแผนท่ีจะเปิดคลังดังกล่าวในช่วงปลายปี 
2562 ซึ่งจะเป็นหนึ่งในผลงานท่ีเป็นรูปธรรมของไทยในฐานะประธานอาเซียน 
นอกจากน้ี ในระยะยาว ไทยมีแผนที่จะพัฒนา DELSA ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ของอาเซียนด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์เมื่อเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ ผู้แทน 
กห. ได้ร่วมน าเสนอเกี่ยวกับ Civil-Military Coordination โดยเน้น
ความส าคญัของการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิการเมือ่เกิดภัยพิบัติ  

 

 

 

2.2 ความส าเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ 
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1. การน าเสนอแนวคิดและการมบีทบาทเชิงรุก  
ที่สร้างสรรค์ของไทยในการส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

1.1 เข้าร่วมประชุมที่เกีย่วข้องกับการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อยา่งน้อย 3 ครั้ง 

1.1.1 กระทรวงฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 38 ระหว่างวันท่ี 18 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561 ที ่     
นครเจนีวา เพื่อตดิตามการน าเสนอรายงานสถานการณส์ิทธิมนุษยชนของ
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนฯ และการหารือกับกลไกพิเศษที่อยู่ในความสนใจ
ของไทย อาทิ คณะท างานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาตแิละองค์กร
ธุรกิจอื่น ๆ ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์ ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วย
การขจัดความรุนแรงต่อสตรี ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน รวมถึงการอภิปรายประจ าปีเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ ภายใต้หัวข้อ human rights and SDGs ซึ่งไทยผลักดันและร่วมจดั 
1.1.2 ออท. ณ กรุงวอชิงตัน ในฐานะผู้แทน รมว. กต. พร้อมด้วยรองอธิบดี 
กรมอเมริกาฯ และเจ้าหน้ากรมองค์การฯ ได้เข้าร่วมการประชุมระดบัรัฐมนตรี
ว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนา (Ministerial to Advance Religious Freedom) 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 2561 ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ เพื่อหารือทิศทางใน
การส่งเสริมและปกป้องเสรภีาพทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ 20 ปีของ
กฎหมายวา่ด้วยเสรภีาพทางศาสนาระหวา่งประเทศ (International Religious 
Freedom Act) ของสหรัฐฯ และ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งไทยไดม้ีถ้อยแถลง 2 ฉบับ โดยย้ าความส าคัญของความมุ่งมั่นทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็ก รวมทั้งการใช้
นวัตกรรมแก้ไขปัญหา และช้ีปัญหาการที่โลกมีขันติธรรมลดลง การใช้หลักศาสนา
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง และเทคโนโลยีและ social media ที่เป็นดาบ
สองคม รวมทั้งประกาศความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ส่งเสริมการศึกษา มีมาตรการต่อการใช้ social media และเทคโนโลยี และ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
1.1.3 เมื่อวันท่ี 5 - 7 ส.ค. 2561 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษา กต. และ
คณะ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม Leaving No One Behind: The Equal 
Rights Coalition Global Conference on LGBTI Human Rights and 
Inclusive Development ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา จัดโดยรัฐบาลแคนาดา
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และชิลี เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) และหา     
แนวทางการขจัดการเลือกปฏิบตัิในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมผีู้แทนภาครัฐ
และภาคประชาสังคม กว่า 80 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม
ด้วย ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสนี้ ย้ าความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิของกลุ่ม LGBTI และแจ้งพัฒนาการส าคัญ
ด้าน LGBTI ในไทย รวมทั้งได้ผลักดันการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และการมสี่วนร่วมของทุก      
ภาคส่วน รวมถึงภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน 
1.1.4 เมื่อวันท่ี 15 - 17 ส.ค. 2561 กรมองค์การฯ ได้น าผู้แทนหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยธ. รง. พม. สนง. ศาลยุติธรรม สนง. อัยการสูงสุด รวมทั้งคณะ
นิติศาสตร์ จุฬาฯ สภาทนายความฯ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านการให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายของสิงคโปร์ ซึ่งผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วม
การดูงานได้รับการจุดประกายแนวคิดในการพัฒนาระบบการให้             
ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ในขณะที่หน่วยงานของสิงคโปร์ยินดีถา่ยทอด
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติทีด่ีด้านความช่วยเหลือด้านกฎหมาย รวมทั้งเป็น
การสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติและส่งเสริมความร่วมมือท่ีจะ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายของไทย
ต่อไป 

1.2 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลเกีย่วกับ  
(1) การเตรียมการและการเดินทางกลับโดยสมัครใจ     
ของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมยีนมา หรือ 
(2) การเตรียมการจดัตั้งระบบคัดกรองผู้ลักลอบเข้าเมือง    
ผิดกฎหมายและผู้ลีภ้ัย 

การส่งผูห้นีภัยการสูร้บจากเมียนมา กลุ่มที่ 2 จ านวน 93 คน กลับเมียนมา
เมื่อวันท่ี 7 พ.ค. 2561 ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจุดผ่านแดนถาวรแม่สอด - เมียวดี จังหวัดตาก  
– การประชุมคณะท างานร่วมไทย - เมียนมา  
       ในการเตรียมการส่งผู้หนีภยัการสูร้บจากเมยีนมากลับประเทศ ครั้งท่ี 2 
เมื่อวันท่ี 24 ส.ค. 2561 ฝ่ายเมียนมาเป็นเจ้าภาพที่กรุงเนปยดีอ โดยมีปลัด 
กต. ของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม ซึ่งที่ประชุมฯ ได้หารือในประเด็น
ส าคัญในการเตรียมการเดินทางกลับโดยสมคัรใจ เช่น การเตรียมการส าหรับ
การส่งกลับกลุ่มที่ 3 การจัดท าแนวปฏิบัติในการส่งกลับอย่างเป็นระบบและ
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ยั่งยืนในระยะยาว การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ในพื้นที่รองรับ        
ผู้หนีภัยการสูร้บในฝั่งเมียนมา เปน็ต้น 

2. มีบทบาทร่วมในแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีเอเปค 
และปฏญิญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจ าปี 
2561 ท่ีสะท้อนถึงประเด็นท่ีไทยให้ความส าคัญ 
โดยเฉพาะ MSMEs และความมั่นคงทางอาหาร 

เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหนา้ที่อาวุโสเอเปค หรือ        
การประชุมคณะท างานด้าน SMEs ของเอเปค 

2.1 เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเอเปค ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561 และ
การประชุมรัฐมนตรีการคา้เอเปค ครัง้ที่ 26 ระหวา่งวันที่ 19 - 26 พ.ค. 2561 ณ 
กรุงพอร์ตมอรส์บี ปาปัวนิวกินี โดยผลักดันให้มีการระบุถึงการด าเนนิการตาม 
APEC Strategy for Green, Sustainable and Innovative MSMEs  ที่ไทย
เป็นผู้ผลักดัน ในถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 24 
2.2  เข้าร่วมการประชุมเจ้าหนา้ที่อาวุโสเอเปค ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันท่ี 15 - 20 ส.ค. 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี ปาปัวนิวกินี   โดยไทย
ได้รายงานความคืบหนา้การด าเนนิการตาม APEC Strategy for Green, 
Sustainable and Innovative MSMEs ผ่านการจดัการประชุม 
Brainstorming Workshop Towards an APEC Green Road: Promoting 
Responsible and Sustainable Tourism in MSMEs ระหว่างวันที่ 3 - 6 
ก.ย. 2561 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่  

 

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

การจัดกิจกรรม/การประชุม/กลไกเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ 
การปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในระดับต่าง ๆ อย่างน้อย  
1 ครั้ง 

การจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศและ     
ร่างแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค 
       กต. ได้ใช้ร่างแผนทั้ง 2 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนการต่างประเทศตั้งแต่ต้นปี 
2561 รวมทั้งใช้เป็นกรอบการด าเนินงานเรื่องงบประมาณทรัพยากรบุคคล 
และการรายงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งได้ใช้ประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศ



ประเด็นความส าเร็จ 
เป้าหมายรอบท่ี 2 

( 1 เมษายน -30 กันยายน 2561 )  
ผลการด าเนินงาน 

และต่างประเทศ นอกจากนี้มกีิจกรรมอย่างรูปธรรมดังนี้  
       (1) การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสลุใหญ่ประจ าประเทศเพื่อนบ้าน
กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หวัข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดน     
ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เมื่อวันที่ 9 – 10 ส.ค. 2561 โดยมี รมว. กต. และ 
รมว. มท. ร่วมเป็นเจ้าภาพ และการจัดนิทรรศการแผนแม่บทด้าน         
การต่างประเทศฯ และแผนยุทธศาสตรร์ายภูมิภาค 
       (2) การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุญใหญ่รายภูมิภาค ประจ าปี 2561 
ซึ่งจะจัดขึ้นใน 9 ภูมิภาค ตามร่างแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค ระหว่างช่วงเดือน 
ส.ค. – ก.ย. 2561 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย         
การต่างประเทศที่มีพลวัตและเอกภาพท่ามกลางความท้าทายของการเมืองและ
เศรษฐกิจโลก” 
       (3) การผลิตสื่อประชาสมัพนัธ์แผนแม่บทด้านการต่างประเทศฯ และ
แผนยุทธศาสตรร์ายภมูิภาคฯ  

2. การด าเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อยกระดับขดีความสามารถใน
การแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ภายใต้งบประมาณภารกิจทีมประเทศไทยใน สอท./สกญ. 
ในต่างประเทศ จ านวน 15 แห่ง 

ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี ้
       1) เชิญผู้แทนองค์การอาหารและยา (Food and Drugs Authority) 
หรือผู้น าเข้าสินค้าอาหารและเจ้าของธุรกิจห้างขายส่งสินค้าอาหารของ
ซาอุดิอาระเบียเยือนไทย (สอท. ณ กรุงริยาด) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 28 พ.ค. - 2 ม.ิย. 2561 
สถานที่ : ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติอิมแพ็คเมืองทองธานี 
กรุงเทพฯ 
หน่วยงานที่บูรณาการ : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กต. /สคต. ณ เมือง 
เจดดาห ์
การด าเนินโครงการ : เชิญเจ้าหนา้ที่ SFDA/ผู้น าเข้าซาอุดิอาระเบีย           
2 บริษัท ๆ ละ 2 คน รวม 4 คน เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมงาน THAIFEX 2018 - 
World of Food Asia ครั้งท่ี 15 เพื่อขยายตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของไทย
ในซาอุดิอาระเบยี และสรา้งเครือข่ายการตดิต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีและ       
การเจรจาธุรกิจระหว่างเอกชนของไทย – ซาอุดิอาระเบีย 
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       2. ประชาสัมพันธ์โอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในรัฐตอนใต้
ของอินเดีย (สกญ. ณ เมืองเจนไน) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 24 - 25 เม.ย. 2561 
สถานที่ : โรงแรม Park Hyatt เมอืงไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สคต. BOI 
การด าเนินโครงการ : - สกญ. ร่วมกับ BOI เมืองมุมไบ จดัสมัมนาเรื่อง 
Thailand: Gateway to Asia ที่โรงแรม Park Hyatt เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์โอกาสในการด าเนินธุรกิจกับ
ไทย 
- คณะ BOI จ านวน 3 คน ซึ่งมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนเป็นหัวหน้าคณะเดินทาง 
เยือนอินเดียใต้เป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยสร้างมุมมองที่ดีขึ้นต่ออินเดียใต้ เพราะเห็นถึง
ศักยภาพของเมืองไฮเดอราบัด 
       3. โครงการจัดเทศการ All Things Thai (สอท. ณ กรุงซันติอาโก) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 26 - 27 เม.ย. 2561 
สถานที่ : กรุงซันติอาโก 
หน่วยงานที่บูรณาการ : ททท. /กระทรวงวัฒนธรรม 
การด าเนินโครงการ : สอท.ฯ ได้จัดงานเทศกาล "All things Thai"       
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเขต Providencia กรุงซันติอาโก เมื่อวันที่ 26 - 27 เม.ย. 
2561 ซึ่งนับเป็นงานเทศกาลเกี่ยวกับประเทศไทยที่จัดขึ้นครั้งแรก           
ในกรุงซันติอาโก มีผู้ประกอบการไทยในชิลีร่วมออกบูธต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมชม
และเลือกซื้ออาหารไทย เครื่องดื่ม สินค้า และใช้บริการนวดแผนโบราณ
ประมาณวันละ 1,000 คน 
       4. โครงการน าผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน Start-up Chile เยือน
ประเทศไทย (สอท. ณ กรุงซันติอาโก) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 11 - 21 พ.ค. 2561 
สถานที่ : กรุงเทพฯ 
หน่วยงานที่บูรณาการ : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมการลงทุน/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
การด าเนินโครงการ : สอท.ฯ น าคณะผู้แทนจาก Start-up Chile จ านวน 13 คน 
เดินทางเยือนไทยเพื่อพบหารือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมและ     
การพัฒนาธุรกิจ และจัดการบรรยาย เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ  
รุ่นใหม่ในชิล ีStart-up กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจนเขา้ร่วม
ออกบูธในงาน Start-up Thailand 2018 
       5. โครงการน าคณะสื่อมวลชนเช็กสายเศรษฐกิจเยือนไทย 
(สอท. ณ กรุงปราก) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 27 พ.ค. - 3 ม.ิย. 2561 
สถานที่ : กรุงเทพฯ/ชลบรุี/ระยอง 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สนง. เพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก/ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข/การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
/ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา/สนง. จังหวัดระยอง/สนง. พัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารนเิทศ (GISTDA)/บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั/โรงพยาบาล BNH 
การด าเนินโครงการ : การน าคณะสื่อมวลชนเช็กเยือนไทย โดยเข้าพบ รับฟัง
บรรยายและเยี่ยมชมสถานท่ีส าคญัด้านเศรษฐกิจและโครงการพระราชด าร/ิ
โครงการส่วนพระองค ์
        6. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือไทย – เนเธอร์แลนด์เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบิน การบริการ
และซ่อมบ ารุงอากาศยานของไทย (สอท. ณ กรุงเฮก)  
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 4 - 8 ม.ิย. 2561 
สถานที่ : ประเทศไทย 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)/ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
/สนง. เศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงกเ์ฟิรต์/Aviation Academy, Amsterdam 
University of Applied Sciences/บริษัท Jet Support 
การด าเนินโครงการ :  
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- หารือกับสถาบันการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษยด์้าน MRO ในไทย  
ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- ฝ่ายเนเธอร์แลนดไ์ดเ้ข้าร่วมการสัมมนา Aerospace & MRO Summit    
โดยได้รับทราบศักยภาพและลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและ MRO 
ของไทย โดย Jet Support มีเจตนารมณ์จริงจังท่ีจะพิจารณาลงทุนในสาขา 
MRO ในไทย 
        7. โครงการเทศกาลไทย คร้ังท่ี 16 (สอท. ณ สิงคโปร์) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 3 - 6 พ.ค. 2561 
สถานที่ : สอท. ณ สิงคโปร ์
หน่วยงานที่บูรณาการ : สคต. /สนร. /ททท. /การบินไทย/สนง. ผู้ช่วยฝ่าย
ทหาร/สมาคมคนไทยในสิงคโปร ์
การด าเนินโครงการ : สอท. และทีม ปทท. ในสิงคโปร์ ร่วมกันจดังานเทศกาล
ไทยท่ี สอท. โดย สคต. น าผู้ประกอบการจากไทยมาร่วมจ าหน่ายสินค้า 
อาหารและผลไม้ไทย/การบินไทยและ ททท. น าการแสดงวัฒนธรรมไทย/ 
สมาคมคนไทยในสิงคโปร์ ร่วมสาธิตประกอบอาหาร แกะสลัก นวดแผนไทย 
       8. โครงการงานเทศกาลไทย (สกญ. ณ เมืองชิงต่าว)  
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 20 - 24 เม.ย. 2561 
สถานที่ : เมืองโซ่วกวง มณฑลซานตง 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สอท. ณ กรุงปักกิ่ง/สคต. ณ เมืองชิงต่าว/          
สนง. ส่งเสริมการลงทุน ณ นครเซีย่งไฮ ้
การด าเนินโครงการ : ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อร่วมจัดงาน      
ณ เมืองโซ่วกวง มณฑลซานตง โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ จ านวน 25,000 คน 
ภาพรวมผู้ร่วมงานมคีวามพึงพอใจ มีสื่อมวลชนเข้าร่วมรายงานข่าวมากกว่า 
10 ราย มีปริมาณการซื้อขายภายในงานฯ เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ประกอบการ  
มีข้อตกลงทางการค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจาจ านวน 2 ข้อตกลง 
       9. โครงการงานเทศกาลไทยในเขตคันไซ (นครโอซากา) คร้ังท่ี 16 
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(Thai Festival, Kansai-Osaka  2018) (สกญ. ณ นครโอซากา) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 19 - 20 พ.ค. 2561 
สถานที่ : ลาน Taiyo no Hiroba บริเวณปราสาทโอซากา/Kyoto City 
International Community House 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สคต. /ททท. /ธนาคารกรุงเทพฯ /BOI/บรษิัท      
การบินไทยฯ /สนง. ทปษ. การเกษตร ตปท. ประจ ากรุงโตเกียว/ไปแอร์เอเชีย 
และไปแอร์เอเชียเอ็กซ์/สนง. ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดย่อม (สสว.) 
การด าเนินโครงการ : จัดงานเทศกาลไทยที่บริเวณปราสาทโอซากา มีการออกร้าน
จ าหน่ายอาหารและสินค้าไทย นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย นาฏศิลป์ไทย   
การแสดงของศิลปินนักร้องไทยร่วมสมัย การสาธติเชิงวัฒนธรรมต่างๆ 
       10. โครงการเทศกาลไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก  
(สกญ. ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 7 - 8 ก.ค. 2561 
สถานที่ : เมืองบาดฮอมบวร์ก 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สนง. ทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิรต์/สถาบัน
อาหาร/เมืองบาด ฮอมบวร์ก 
การด าเนินโครงการ : สกญ. ประสานงานกับเมืองบาด ฮอมบวร์ก และร่วมมือ
กับทีมประเทศไทย สมาคมและชมุชนไทย จัดงานออกร้านอาหารและสินค้า
ไทย จัดการแสดงศลิปะวัฒนธรรมไทย 
       11. โครงการเทศกาลไทยในโปรตุเกส (สอท. ณ กรุงลิสบอน)  
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 11 - 13 พ.ค. 2561 
สถานที่ : Thai Pavilion, Belem Gardens 
หน่วยงานที่บูรณาการ : ททท. /กรมสารนิเทศและกระทรวงวัฒนธรรม 
การด าเนินโครงการ : จัดงานเทศกาลไทยระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ค. 2561 และ
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 500 ปี แห่งการลงนามในสนธิสัญญา
การค้าและไมตรีระหว่างไทยและโปรตุเกส โดยมีกิจกรรมส่งเสริม          
การท่องเที่ยวไทย การสาธิตและการสอนแกะสลักผักและผลไม้แบบไทย   
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กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การออกร้านขายอาหารไทย เป็นต้น 
       12. โครงการ Thai Festival 2018 (สกญ. ณ เมืองกัลกัตตา) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 1 - 7 มิ.ย. 2561 
สถานที่ : โรงแรมซุปเปอรม์ารเ์ก็ต Spencer’s สกญ.ฯ 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สคต. /ททท. /การบินไทย 
การด าเนินโครงการ : จัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย สาธิต            
การท าอาหารไทย จัดแสดงสินค้าอาหารและผลไม้ไทย รวมทั้งให้ข้อมูล      
การท่องเที่ยวในไทยแก่ชาวอินเดียทั่วไป โดยเลือกสถานท่ีในชุมชนซึง่กลุ่มผู้มี 
ก าลังซื้อสูงในกัลกัตตาให้ความนิยมเป็นสถานท่ีจดังาน 
       13. โครงการน าคณะนักธุรกิจเข้าร่วมงานอัญมณี และอาหารในไทย 
(สกญ. ณ เมืองเจดดาห์)  
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561 
สถานที่ : ประเทศไทยและ จชต. 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สคต. เจดดาห ์
การด าเนินโครงการ : สกญ. คัดเลือกนักธุรกิจที่เป็น friends of Thailand in 
Jeddah ให้ไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ส าคัญในประเทศไทย เช่น งานแสดง
สินค้าอญัมณีและงานส่งเสริมผลติภัณฑ์อาหาร และ จชต. 
       14. โครงการเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์  
(สกญ. ณ นครแวนคูเวอร์) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 21 - 22 ก.ค. 2561 
สถานที่ : North Plaza Vancouver Art Gallery 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สคต. ณ นครแวนคูเวอร์/สนง. กษ. ณ กรงุวอชิงตัน 
ดีซี/สนง. BOI ณ นครนิวยอร์ก/สนง.ททท. ณ นครนิวยอร์ก/ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (มทร.)/โรงเรียนพาทยกุล การดนตรีและนาฏศิลป ์
การด าเนินโครงการ : สกญ. ร่วมกับทีมประเทศไทย ผู้น าเข้าสินค้าไทย 
ร้านอาหารไทย และชุมชนไทยจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ออกบูธให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศไทย และประชาสัมพันธ์สินค้าและผลติภณัฑไ์ทย 
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       15. โครงการเทศกาลไทย ณ นครคนุหมิง คร้ังที่ ๑๐ และเทศกาลไทย 
ณ นครกุ้ยหยาง (สกญ. ณ นครคุนหมิง)  
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 11 - 15 และ 17 - 20 พ.ค. 2561 
สถานที่ : ลานหน้าห้างสรรพสินคา้ South Asia Top City นครคุนหมิง และ 
ลานในห้างสรรสินค้า City Mall นครกุ้ยหยาง 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สคต. ณ นครคุนหมิง/สคต. ณ นครหนานหนิง/ททท. 
ณ นครคุนหมิง/สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
การด าเนินโครงการ : เชิญผู้ประกอบการสินค้าไทย/ คณะแสดงวฒันธรรม/ 
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานโดยจะจัดเป็นเวลา 5 วัน ณ ห้างสรรพสินค้า     
ช้ันน าของนครคุนหมิง 
       16. โครงการเทศกาลไทย (Thailand Festival 2018)  
(สกญ. ณ เมืองมุมไบ) 
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ : 4 - 5 ส.ค. 2561 
สถานที่ : ศูนย์การค้า Phoenix Market City, Kurla, Mumbai 
หน่วยงานที่บูรณาการ : สนง. ส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.)/สนง. การท่องเที่ยวแห่ง ปทท. เมืองมุมไบ/บริษัทการบินไทยและ
บริษัทการบินกรุงเทพ สาขามุมไบ/โรงแรม Rayong Marriot Resort & Spa 
การด าเนินโครงการ :  
- เชิญ สนง. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และน าผู้ประกอบการไทย 
เข้าร่วมงาน 
- จัดการประชุมโตะ๊กลมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าและบรรจุภณัฑ ์
- จัดเวทีเสวนาร่วมด้วยการใช้นวัตกรรมเพิม่มลูค่าเพิ่มในการค้าและการลงทุน 
- จัดให้ผู้ประกอบการแสดงสินค้า 
- จัดกิจกรรมสรา้งเครือข่ายและจบัคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยสาขา
อาหารแปรูป 

 



 

 

4. ความส าเร็จในการด าเนินนโยบาย Soft Power Diplomacy และ Public Diplomacy 
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1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน              
การต่างประเทศแก่สาธารณชนไทย 

1.1 ด าเนินโครงการบัวแก้วสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการตา่งประเทศให้แก่หน่วยงานราชการและเยาวชนไทย
ใน 2 จังหวัด 

ได้จัดโครงการบัวแก้วสัญจรจ านวน 3 ครั้ง ใน 3 จังหวัด ดังน้ี 
(1)  ด าเนินโครงการบัวแก้วสญัจร ณ จังหวัดอุทัยธานี  
เมื่อวันท่ี 11 มิ.ย. 2561  
(2)  ด าเนินโครงการบัวแก้วสญัจร ณ จังหวัดนครสวรรค์  
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 
(3) ด าเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 

1.2 จัดท าวารสารวิทยุสราญรมยส์ง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการตา่งประเทศแกส่าธารณชนไทย 1 ครั้ง 

ได้จัดพมิพ์วารสารวิทยสุราญรมย์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 78 

2. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย 
การสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสรมิภาพลักษณ์
ของประเทศไทย 

2.1 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย การสร้างความเช่ือมั่น
และส่งเสรมิภาพลักษณ์ของประเทศไทย อย่างน้อย 2 ครั้ง 

ได้ด าเนินการ 
(1) การด าเนินโครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ              
ณ สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันท่ี 7 – 9 พ.ค. 2561 
(2)  การด าเนินโครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ            
ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหวา่งวันท่ี 11 – 12 พ.ค. 2561 

2.2 น าคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทยและ  
คู่สมรสไปทัศนศึกษาโครงการตามแนวพระราชด าริ จ านวน   
1 ครั้ง 
 
 
 

ด าเนินโครงการน าคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทยและ       
คู่สมรสทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ จังหวัดบรุีรัมย์และ
จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันท่ี 20 – 22 ก.ค. 2561 โดยมีคณะทูตานทุูต
ต่างประเทศประจ าประเทศไทยและคูส่มรสที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 29 คน 
จาก 19 ประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) จังหวัดบุรีรัมย์ เยีย่มชมชุมชนบ้านสนวนนอกซึ่งเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อ
การท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล อ าเภอห้วยราช โรงเรียนมีชัยพัฒนา 
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อ าเภอล าปลายมาศ ซึ่งน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางใน          
การด าเนินงานและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและปลูกฝังแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sufficiency Thinking) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เยาวชนไทย รวมทั้งได้เยีย่มชมอุทยานประวตัิศาสตร์พนมรุ้งและสนามแข่งรถ 
Chang International Circuit ซึ่งเป็นโอกาสให้คณะทูตานุทตูต่างประเทศ
ประจ าประเทศไทยและคู่สมรสได้รับทราบเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างยั่งยนืในทุกมิติ 
รวมทั้งศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองทันสมัยและเมือง
กีฬา (Sport City) ทัดเทียมกับนานาประเทศ  
(2) จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
มูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภอส าโรงทาบ สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณีท าขวัญข้าว และ
ร่วมกิจกรรมสาธิตการด านาปลูกขา้วกับเกษตรกรชุมชนบ้านเกาะแก้ว เยี่ยมชม
ชุมชนทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างและกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา ซึ่งท าให้
คณะทูตานุทตูต่างประเทศประจ าประเทศไทยและคู่สมรสได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อประเทศและ
ประชาชนชาวไทย รวมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย
ในท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งน าไปผลิตสินค้า
หัตถกรรมที่มีอัตลักษณ์และมีช่ือเสียงในระดับประเทศและระดับโลก 

3. การด าเนินนโยบายเชิงรุกในด้านการด าเนินการ
พิธีการทูต การรับรองบุคคลส าคญัต่างประเทศ 
และการให้บริการด้านเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน
ทางการทูต ทางการกงสุล และองค์การระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย 

จัดกิจกรรมการทตูสญัจร เพื่อรบัฟังปัญหา/อุปสรรค และ
เสรมิสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านพิธีการทตู 
อาทิ การให้บริการดา้นเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางการทูต 
การรับรองบุคคลส าคัญ และงานดา้นแบบพิธีการทูต กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3.1.1  จัดสมัมนา หัวข้อ “การพฒันางานเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางการทูต
ในมิติความมั่นคง กรณีพ านักในราชอาณาจักรช่ัวคราวฯ” ในวันที่ 5 มิ.ย. 2561 มี
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จ านวนประมาณ 60 คน โดยไดม้ีการระดมสมองและ
รวบรวมข้อคิดเห็นระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เป็นผู้ก าหนดกฎระเบียบ (regulator) และผู้ปฏิบัติ (operator) เกี่ยวกับ
การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องการพ านักอยู่ในราชอาณาจักร
ช่ัวคราวและการท างานของกลุ่มคนต่างด้าวบางกลุ่มที่ท างานให้กับคณะ
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ผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่ (1) คนรับใช้
ส่วนตัวของพนักงานองค์การระหว่างประเทศที่ไม่เข้าข่ายได้รับเอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันหรือการอ านวยความสะดวกใด ๆ และ (2) ลูกจ้างท้องถิ่นของ
คณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล รวมทั้งการประกอบอาชีพของคู่สมรสของ
บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต  ทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ 
3.1.2 การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับการใช้ระบบ e-Privilege ระยะที่ 3 
ให้กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศประจ า
ประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในวันท่ี 10 ก.ย. 2561 มีผู้เข้าร่วม
ประมาณ 140 คน จากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลต่างประเทศ  
และองค์การระหว่างประเทศประจ าประเทศไทย เพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจ
กับคณะผู้แทนทางทูต กงสุล และองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ระบบ 
e-Privilege ระยะที่ 3 ซึ่งครอบคลุมการให้บริการด้านเอกสิทธิ์เพิ่มเติม ด้าน   
การขอน าเข้าโดยยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับน าเข้า-ส่งออกสิ่งของ การขอ
อนุญาตมีอาวุธปืน (ป. ๔) การยื่นขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และ
การขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
3.1.3  โครงการน าคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมพิธีการทูตเดินทางไป
เยี่ยมเยียนและพบปะคณะผู้แทนทางกงสุลอาชีพต่างประเทศประจ าประเทศ
ไทยและหน่วยราชการไทยในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย. 2561 โดย
คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมพิธีการทูตเดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะ
คณะผู้แทนทางกงสุลต่างประเทศประจ าประเทศไทยและหน่วยราชการไทย
ในจังหวัดสงขลา รวมทั้งจัดการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กับหน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาในการประสานงานกับผู้มีเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันทางกงสุล การอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้แทน
ทางกงสุล เพื่อให้หน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง
และลดปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานด้านพิธีการทูต เสรมิสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างหน่วยราชการในท้องถิ่นกับคณะผู้แทนทางกงสุลต่างประเทศ
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ประจ าประเทศไทย พร้อมท้ังท าให้คณะกงสุลอาชีพและกงสุลกติตมิศักดิ์
ต่างประเทศมีทัศนคติที่ดีและมีความเช่ือมั่นต่อประเทศไทย 

4. เสริมสร้างสถานะหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของ
ไทยผ่านการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การให้ทุนฝึกอบรม
และทุนการศึกษา)  ให้เป็นไปตามเป้าหมายใน    
การเผยแพรห่ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) 
และ/หรือการแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดี/ประสบการณ์
ของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) 

4.1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับผู้เข้าร่วมจาก

ประเทศก าลังพัฒนาเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (SEP) จ านวน 3 หลักสูตรจากหลักสูตรทั้งหมด 

จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับผู้เข้าร่วมจากประเทศก าลังพัฒนาเพื่อ

เผยแพรห่ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ได้จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1) Sufficiency Economy Practices in Community-based and 

Economic Development ระหว่างวันท่ี 4 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2561 โดยมี

ผู้เข้าร่วมจ านวน 17 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ เบนิน ภฏูาน กัมพชูา จีน 

เอธิโอเปีย ฟิจิ กานา เคนยา มาลาวี โมร็อกโก ไนจีเรยี โอมาน ศรลีงักา 

สวาซิแลนด์ ทาจิกิสถาน ตมิอร-์เลสเต และ เวียดนาม 

2) The Integration of Sufficiency Economy for Empowerment on 

Mobilizing Sustainable Development ระหว่างวันที่ 11 - 29 มิ.ย. 2561 โดย

มีผู้เข้าร่วมจ านวน 18 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ แอลเบเนยี บังกลาเทศ 

บุรุนดี ชิลี เอลซัลวาดอร์ เอธิโอเปีย กัวเตมาลา เฮติ อิหร่าน เคนยา สปป. ลาว 

มาดากัสการ์ เม็กซิโก พม่า เนปาล แทนซาเนีย และ อุรุกวัย 

3) Community-based Microcredit and Sufficiency Economy Development 

ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 19 คน จาก        

19 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรยี บังกลาเทศ บุรุนดี โคลอมเบีย เอธิโอเปีย 

แกมเบีย อิหร่าน เคนยา สปป. ลาว มาลาวี มอริเชียส พม่า ไนจีเรยี 

ฟิลิปปินส์ ศรลีังกา สวาซิแลนด์ ทาจิกิสถาน ยูกันดา และ เวียดนาม 

4) Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and 

Sufficiency Economy Philosophy ระหว่างวันท่ี 9 - 21 ก.ค. 2561 โดยมี

ผู้เข้าร่วมจ านวน 18 คน จาก 18 ประเทศ ได้แก ่บุรุนดี กัมพูชา ชิลี  

โคลอมเบีย  โกตดิวัวร ์ คิวบา  เอธิโอเปีย ฟิจิ  จอร์เจีย  มาดากัสการ์  

มอนเตเนโกร โมร็อกโก พม่า ปานามา ฟิลิปปินส์ ซามัว โตโก และ ยูกันดา 
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4.2 จัดหลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับผู้เข้าร่วมจาก

ประเทศก าลังพัฒนาเพื่อแบ่งปันหลักปฏิบัติทีด่ี/ประสบการณ์

ของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

จ านวน 10 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด 

จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับผู้เข้าร่วมจากประเทศก าลังพัฒนาเพื่อ

แบ่งปันหลักปฏิบัติทีด่ี/ประสบการณ์ของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (SDGs) จ านวน 15 หลักสูตร ดังนี ้

1) Industrial Environmental Management with an Emphasis on 

the Global Warming and Greenhouse Gas Management ระหว่าง

วันที่ 7 – 25 พ.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 17 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ 

อาร์เมเนีย กัมพูชา โคลอมเบีย อียิปต์ เอธิโอเปีย เคนยา คิริบาส มัลดีฟส์    

มอนเตเนโกร โมร็อกโก เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ เซเชลส์ ศรีลังกา ตูนิเซีย 

และอุซเบกสิถาน 

2) Management of Antiretroviral Treatment and Long-Term 

Adherence to ART ระหว่างวันท่ี 7 - 18 พ.ค. 2561 โดยมีผู้เข้ารว่มจ านวน 

19 คน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ เบลีซ บุรุนดี กมัพูชา เอธิโอเปีย ฟจิิ ไลบีเรีย 

มาลาวี มอริเชียส พม่า นามิเบีย โซโลมอน ศรีลังกา และ ติมอร์-เลสเต 

3) Train the Trainer: Food Safety Management ระหว่างวันที่       

21 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 11 คน จาก 3 ประเทศ 

ได้แก่ กัมพูชา พม่า และ เวียดนาม 

4) Strengthening Health System: The Key Contributing to 

achieve Sustainable Development Goals ระหว่างวันท่ี 28 พ.ค. –    

22 ม.ิย. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน จาก 20 ประเทศ ได้แก่ 

แอลจีเรยี อาร์เมเนีย บังกลาเทศ บอตสวานา กัมพูชา จีน จอร์แดน 

ปากีสถาน เลบานอน มาดากสัการ์ มัลดีฟส์ ไนจเีรีย ปากสีถาน ฟิลปิปินส์ 

เซเชลส์ ซูดาน แทนซาเนยี อุซเบกิสถาน คอสตาริกา บุรุนดี และ รสัเซีย 

5) Food Security - Postharvest, Processing and Product 

Development of Selected Agro - Industrial Product ระหว่างวันท่ี  

12 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 19 คน จาก 19 ประเทศ 
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ได้แก่ บาฮามาส คิวบา จอร์เจยี อินโดนีเซีย เคนยา คิรบิาส ครี์กีซ มลัดีฟส์ 

พม่า ไนจีเรีย ปากีสกาน ฟลิิปปินส์ เซาตเูมและปรินซีปี โซโลมอน ศรีลังกา 

สวาซิแลนด์ ตุรกี ยูกันดา และ แซมเบีย 

6) Postharvest Technology and Management for Reducing Losses 

of Agricultural Commodities ระหว่างวันท่ี 4 – 17 มิ.ย. 2561 โดยมี

ผู้เข้าร่วมจ านวน 15 คน จาก 4 ประเทศ  ได้แก ่ กัมพูชา สปป. ลาว  พม่า 

และเวียดนาม 

7) Health Promotion and Health Care Management for Preschool 

Children ระหว่างวันที่ 4 – 29 มิ.ย. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 13 คน จาก 

11 ประเทศ ได้แก่ กานา เคนยา คิรีบาส พม่า นามิเบีย ซามัว ศรลีงักา ซูดาน 

สวาซิแลนด์ ติมอร-์เลสเต และอุรกุวัย 

8) Towards a One Health Approach to Antimicrobial Resistance 

ระหว่างวันท่ี 4 – 28 ม.ิย. 2561 โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 18 คน จาก          

18 ประเทศ ได้แก่ บาฮามาส กัมพูชา เอลซัลวาดอร์ เอธิโอเปีย อิหร่าน    

สปป.ลาว มลัดีฟส์ มองโกเลีย โมรอ็กโก พม่า นามิเบีย เนปาล เปรู ฟิลิปปินส์ 

ศรีลังกา สวาซิแลนด์ อุรุกวัย และ แซมเบีย 

9) Sustainable Animal Production and Resource Management for 

Sustainable Agriculture and Food Safety ระหว่างวันท่ี 18 ม.ิย. –      

13 ก.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 19 คน จาก 18 ประเทศ ได้แก่ 

อาเซอร์ไบจาน บาฮามาส ภูฏาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กัมพูชา จิบูตี 

อียิปต์ จอร์แดน คริิบาส ครี์กีซ มาดากัสการ์ เม็กซโิก ซูดาน ติมอร์-เลสเต 

ตุรกี เวียดนาม พม่า และ แกมเบยี 

10) Natural Disasters Management ระหว่างวันท่ี 18 ม.ิย. – 6 ก.ค. 

2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน จาก 20 ประเทศ ได้แก่ กัมพชูา       

โกตดิวัวร์ ฟิจิ กัวเตมาลา กายอานา อิหร่าน สปป. ลาว มัลดีฟส์ เมก็ซิโก 
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เมียนมา เนปาล ปากสีถาน เปรู ฟิลิปปินส์ ซามัว ศรลีังกา ตรินิแดดและ

โตเบโก ตุรกี ยูกันดา และไทย  

11) Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems 

(MoTSAS) ระหว่างวันท่ี 19 ม.ิย. – 5 ก.ค. 2561 โดยมีผู้เขา้ร่วมจ านวน      

19 คน จาก 19 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรยี บาฮามาส จีน อียิปต์ เอธิโอเปีย 

จอร์เจีย จอร์แดน คิรีบาส คีร์กซี มาดากัสการ์ มาลาวี มลัดีฟส์ เม็กซิโก 

ไนจีเรยี ปากีสถาน เปรู ศรลีังก สวาซิแลนด์ และไทย 

12) Community Health Volunteers as Agents of Health Promotion 

and Disease Prevention: How to Strengthen Their Abilities ระหว่าง

วันที ่2 – 20 ก.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 16 คน จาก 16 ประเทศ ได้แก่ 

บุรุนดี เอธิโอเปีย กานา อินเดีย อิหร่าน เคนยา คิรีบาส มาเลเซีย มัลดีฟส ์

มอริเชียส เม็กซิโก มองโกเลีย นามิเบีย ไนจเีรีย แอฟริกาใต้ และแซมเบีย 

13) Adapting to Climate Change: Facing the Consequence   

ระหว่างวันท่ี 9 – 27 ก.ค. 2561 โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 18 คน จาก          

18 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เอธิโอเปีย สปป. ลาว 

มาดากัสการ์ มลัดีฟส์ มอริเตเนีย โมร็อกโก ไนจีเรยี ซูดาน ตูนเิซีย อุรุกวัย 

เวียดนาม แกมเบีย เคนยา เนปาล และไทย  

14) Promoting Livelihood and Food Security through Diversified 

Farming Practices using integrated System and Participatory 

Approaches ระหว่างวันท่ี 16 ก.ค. – 4 ส.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 

17 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ กัมพูชา ชิลี 

เอกวาดอร์ เอธิโอเปยี ฟิจิ คิรีบาส สปป. ลาว มาลาวี มอรเิชียส เม็กซิโก 

ไนจีเรยี ฟิลิปปินส์ เซาตเูมและปรนิซีปี สวาซิแลนด์ และ ตูนิเซีย 

15) Green Freight and Logistics Development ระหว่างวันท่ี  20 - 31 

ส.ค. 2561 โดยมีผูเ้ข้าร่วมจ านวน 19 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ บุรุนดี 
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กัมพูชา อียิปต์ เอธิโอเปีย อิหร่าน จอร์แดน คีร์กีซ สปป. ลาว มาดากัสการ์ 

มาลาวี โมร็อกโก ปานามา ศรลีังกา ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย ตูนเิซีย แซมเบีย 

5. การจัดตั้งศูนย์ข้อมลูการตรวจลงตรา (Visa 
Data Center) 

เริ่มทดสอบระบบศูนย์ข้อมลูการตรวจลงตรา เพื่อเตรียม      
ใช้งานในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสลุใหญ่ โดยจะ   
น าร่องการทดสอบระบบกับ สอท. /สกญ. ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง  
โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างระบบ E-application และ E-approval กับ        
ศูนย์ข้อมูล Visa Data Center ว่าเช่ือมต่อกันได้อย่างเสถียร
หรือไม ่

ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
(1) สาธิตการใช้ระบบ E-application และการส่งข้อมูลค าร้องขอรับ      
การตรวจลงตราไปยังระบบ E-approval ให้กับ สอท. และ สกญ. ในจีน   
เพื่อน าความเห็นมาปรับระบบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ       
การปฏิบัติงานยิ่งข้ึน 
(2) สาธิตการใช้งานระบบ E-application และการส่งข้อมูลค าร้องขอรับ   
การตรวจลงตราไปยังระบบ E-approval เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งกับ  
การปฏิบัติงานของ สอท. ณ กรุงลอนดอน 
(3) น าความเห็นจาก จนท.  ในจีนและอังกฤษ มาปรับแก้ไขระบบ                  
E-application และระบบ E-approval ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมทั้งสาธติการใช้
งานและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบร่วมกับ จนท.กงสุลจาก
ที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 
(4) รวบรวมความเห็นและท า User Acceptance Testing (UAT) อีกครั้ง 
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรบัการใช้งานระบบ 

6. การจัดท าและซักซ้อมแผนการอพยพคนไทย 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศท่ีมคีวาม
เสี่ยงด าเนินการปรับปรุงและซักซอ้มแผนการอพยพคนไทยใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน จ านวน 5 แหง่ 
 

สอท. ในต่างประเทศจ านวน 5 แห่ง ได้ปรับปรุงและซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ได้แก ่
(1) สอท. ณ กรุงวอชิงตัน 
(2) สอท. ณ กรุงโดฮา 
(3) สอท. ณ กรุงจาการ์ตา 
(4) สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ 
(5) สอท. ณ กรุงโตเกียว 
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7. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดท า
แบบฟอร์มเอกสารราชการแบบ 2 ภาษา 
(ภาษาไทยควบคูภ่าษาอังกฤษ) 

บูรณาการงานเอกสารราชการ 2 ภาษาร่วมกับ            
กรมการปกครองจัดท าแบบฟอรม์เอกสารภาษาอังกฤษ
เพิ่มเตมิครบจ านวน 10 แบบฟอรม์ ตามที่ มท.ก าหนด 
 

กรมการกงสลุได้ส่ง (ร่าง) แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาท่ีผ่าน          
การตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตามแนวทางการใช้ระบบโปรแกรมการคัด
รับรองเอกสารทางการทะเบยีนฉบับภาษาอังกฤษจ านวน 10 รายการ ได้แก่  
(1) สูติบัตร (2) มรณบัตร (3) หนังสือรับรองการเกิด (4) ทะเบียนสมรส     
(5) ทะเบียนหย่า (6) ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (7) บัตรประจ าตัว
ประชาชน (8) หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล (9) ทะเบียนบ้าน   
(10) หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส เพื่อน าไปปรับใช้ในระบบโปรแกรม 
Single sign-on ของกระทรวงมหาดไทยตามความเหมาะสมต่อไป 

8. การเสรมิสร้างความร่วมมือดา้นการกงสุลกับ
ต่างประเทศ 

เข้าร่วมการหารือด้านการกงสลุกบักรมการกงสุลของ
ต่างประเทศจ านวน 2 ครั้ง 

 

(1) นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล น าคณะผู้แทนฝา่ยไทยเข้า
ร่วมการประชุมหารือด้านการกงสลุกับคณะผู้แทนดา้นการกงสลุของสหรัฐฯ 
เมื่อวันท่ี 7 พ.ค. 2561 ณ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ 
(2) นายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล น าคณะผู้แทนฝา่ยไทยเข้า
ร่วมการประชุมหารือด้านการกงสลุกับคณะผู้แทนดา้นการกงสลุของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2561 ณ สโมสรราชพฤกษ์ 
กรุงเทพฯ 
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1. สร้างความเช่ือมั่นต่อสหภาพยุโรปกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ โดยการชี้แจง
และท าความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็น
การท าประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU) และส่งเสริม
ความร่วมมือกับกับสหภาพยุโรปหรือประเทศ
สมาชิกเพื่อน าองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติ      
ที่เป็นเลิศมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปญัหา 

1.1 พบหารือระดับสูงกับสหภาพยโุรปเพื่อแจ้งพัฒนาการ     
ต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และ      
การปฏิรปูภาคประมง  จ านวน 2 ครั้ง 

(1) วันที่ 11 เม.ย. 2561 นายวีระชัย พลาศรัย ออท. ผู้แทนถาวรไทย ณ           
นครนิวยอร์ก (ในขณะนั้น) ในฐานะหัวหน้าเจรจาของฝ่ายไทย และ
เจ้าหน้าที่กรมยุโรป ได้เข้าร่วมการหารือกับสหภาพยุโรปเรื่องการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การหารือกับฝ่ายสหภาพ-
ยุโรปแบ่งเป็นการประชุมระดับเทคนิคระหว่างวันท่ี 4 - 10 เม.ย. 2561 และ
การประชุมระดับสูงในวันท่ี 11 เม.ย. 2561 โดยฝ่ายไทยได้รายงานพัฒนาการ
และความกา้วหน้าของไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการกองเรือ การบังคับใช้
กฎหมาย ระบบการติดตามและเฝ้าระวังการประมง IUU เป็นต้น ซึ่งฝ่ายสหภาพ-
ยุโรปมีความพอใจและได้เสนอประเด็นท่ีไทยยังต้องเร่งด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
(2) วันท่ี 18 ก.ค. 2561 ผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของ      
สภายุโรป (Sub-committee on Human Rights – DROI) เข้าเยี่ยมคารวะ    
นายธานี ทองภักดี รองปลัด กต. ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน อาทิ 
ความสัมพันธ์ไทย - สหภาพยุโรป การรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย 
- สหภาพยุโรป พัฒนาการทางการเมือง พัฒนาการด้านสิทธมินุษยชน          
การบริหารจัดการแรงงานต่างดา้ว และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของ
ไทยในปี 2562 

1.2 การเข้าร่วมการประชุมในกรอบต่าง ๆ เพื่อแสวงหา    
ความร่วมมือระหว่างไทยและสหภาพยุโรปหรือประเทศ
สมาชิกในการน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญัหา 
IUU ไทย จ านวน 2 ครั้ง 

(1) วันท่ี 24 เม.ย. 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล ออท. ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้
เข้าร่วมและกลา่วเปิดงานสัมมนา “Thailand’s Path to Sustainable 
Fisheries” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมประมง ในระหว่างงาน Seafood Expo Global 
2018 ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิการรับรู้ความก้าวหน้า
การแก้ไขปัญหาประมงผดิกฎหมายของไทยกับผู้เข้าร่วมงานท่ีมาจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนจากท่ัวโลก 
(2) วันท่ี 11 ก.ค. 2561 นายวีระชัย พลาศรัย ออท. ณ กรุงวอชิงตัน น าคณะ
ผู้แทนไทย เข้าพบหารือกับคณะกรรมการการประมงของสภายุโรป (PECH) ใน
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ระหว่างการประชุมสมัยสามัญของ PECH ที่กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งภายหลังการหารือ 
มีสมาชิก PECH บางรายได้กล่าวสนับสนุนการปลดใบเหลืองของไทยด้วย 

2. การขับเคลื่อน SEP for SDGs ในมิติต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาตสิ าหรบัเอเชียและแปซิฟิก 
(UNESCAP) สมยัที่ 74 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 74  
       รมว. กต. เข้าร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยกลา่ว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในนามรัฐบาลไทย และแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่อปัญหา
ความไมเ่ท่าเทียมและความเหลื่อมล้ าซึ่งเปน็อุปสรรคส าคญัต่อการบรรลกุารพัฒนา
ทีย่ั่งยืน พร้อมกันนี้ ได้น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในขณะทีอ่ธิบดีกรมองค์การระหวา่งประเทศ 
ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยต่อที่ประชุม โดยย้ าถึงความมุ่งมั่นของไทย
ในการแก้ไขปญัหาความเหลื่อมล้ าและความไมเ่ท่าเทียม ดังท่ีรัฐบาลได้บรรจุ
ประเด็นดังกลา่วไว้ในนโยบายการพฒันาประเทศที่ส าคัญ การส่งเสรมิการมีสว่นร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน ที่ประชุม
ได้รับรองร่างข้อมติ 11 ฉบับ (ไทยได้ร่วมอุปภัมภ์ร่างข้อมติ 4 ฉบับ) และมี    
ข้อตัดสินใจ 44 ฉบับ เพื่อรับทราบและ/หรือรับรองรายงานของคณะกรรมการ
เฉพาะด้านและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของเอสแคป การเปลี่ยนแปลงแผนงาน
ของส านักเลขาธิการเอสแคป ค.ศ. 2018 - 2019 ตลอดจนรายละเอียดเบื้องต้น
เกี่ยวกับการประชุมประจ าปีของเอสแคปสมยัต่อไป กระทรวงการตา่งประเทศ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทย ทั้งในช่วง
เตรียมการและในช่วงการประชุมฯ โดยผู้แทนหลายหน่วยงานได้ร่วมกล่าว   
ถ้อยแถลงในช่วงการพิจารณาวาระของคณะกรรมการเฉพาะด้านของเอสแคป 
ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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ของมนุษย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
และส านักงานสถิติแห่งชาติ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ใหข้้อมูล
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการเจรจาร่างข้อมติ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ
จะประสานเพื่อให้เกดิการตดิตามและใช้ประโยชน์จากข้อมติทีไ่ด้รบัการรบัรองแลว้
ดังกล่าว ตามความเหมาะสมต่อไป 

3. การส่งเสริมบทบาทน าของไทยในเวที  
ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
ในการผลักดันศักยภาพและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

ไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งท่ี 8 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8 รวมถึงการประชุม
กิจกรรมที่เกีย่วข้องระหว่างวันท่ี 15 – 16 ต.ค. 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา 
กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมไดร้ับรองเอกสารผลลัพธ์ 2 ฉบับ ไดแ้ก่ 
ปฏิญญากรุงเทพ และแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ข้อมูลจากแบบฟอร์ม รายงานตัวช้ีวัดที่ 5.1 การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รอบท่ี 2 ( 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ) 

กระทรวงการต่างประเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย  ร้อยละ 

1 ค่าใช้จ่ายใน        
การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ 
และขยาย         
ความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

0400225025700011 
040021000M0593 

50.00 บทความ  จ านวนบทความหรือข่าวท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
และศักยภาพในการท าธุรกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป. ลาว 
เวียดนาม และเมียนมา จ านวน      
20 บทความ 

มีบทความหรือข่าวท่ีเกีย่วกับการค้า 

การลงทุน การท่องเที่ยว และ

ศักยภาพในการท าธุรกิจกบัประเทศ

เพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป. ลาว 

เวียดนาม และเมียนมา จ านวน     

25 บทความ  

100  

 

14,900,000 18,803,632.48 

 

126.20 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย  ร้อยละ 

2 ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน 
ด้านเขตแดนระหวา่ง
ไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

0400206024700002 
040021000M0588 

47.58  ครั้ง 1. ด าเนินโครงการส ารวจและจัดท า

หลักเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อน

บ้านจ านวน 4 ครั้ง  

 

1. การตรวจพื้นท่ีเขตแดนไทย-

กัมพูชาในโครงการเดินทางส ารวจ

พื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 

ณ จังหวัดบุรรีัมย์ สระแก้ว จันทบุรี 

และตราด ระหว่างวันท่ี 25 - 27 

เม.ย. 2561  

2. การตรวจสภาพภมูิประเทศ

บริเวณทีม่ีการรุกล้ าและเยี่ยมชม

การก่อสร้างหลักเขตแดนเพิ่มเติม 

18 หลักบริเวณเขตแดนคงที่ช่วง

แม่น้ าสาย-แม่น้ ารวก  

ระหว่างวันท่ี 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 

2561 

3. เข้าร่วมการประชุม ส ารวจพ้ืนที่

และสังเกตการณ์การก่อสร้างระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ชายแดนเพือ่

จ่ายไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา ในพ้ืนท่ีอ าเภอ    

แม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 8 พ.ค. 

2561  

4. เข้าร่วมการตรวจสอบพื้นที่และ

ประชุมพิจารณาการขออนุญาตท า

การเช่ือมต่อและตดิตั้งท่อร้อยสาย

เคเบิล ใยแก้วน าแสงเพื่อเช่ือมจุดต่อ

 100 10,580,000  40,067,375.7 378.71 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย  ร้อยละ 

โทรคมนาคมช่วงชายแดนไทย-   

เมียนมา ด่านพุน้ าร้อน  จังหวัด

กาญจนบุรี วันท่ี 31 ส.ค. 2561  

   ครั้ง 2. การจัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ         
การประชุมทีเ่กี่ยวข้อง จ านวน       
2 ครั้ง 
 

1. การประชุมคณะกรรมการจัดท า
หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-
มาเลเซีย ครั้งท่ี 25 (LBC-25)  
ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 31 ก.ค. 
– 2 ส.ค. 2561 
2. การประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนส่วนภมูิภาคไทย-เมียนมา 
ครั้งท่ี 32 (RBC-32) ณ เมือง        
มะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ระหว่างวันท่ี 27-29 ก.ค. 
2561  

100  



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย  ร้อยละ 

    ครั้ง 3. การจัดสมัมนาและมวลชน
สัมพันธ์เกี่ยวกับเขตแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน 2 ครั้ง 

1. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและ
ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เกี่ยวกับเขตแดนคงที่ หลักเขตแดน 
และหลักอ้างอิงเขตแดน ระหว่าง
วันท่ี 17-20 ก.ย. 2561  
2. จัดการประชุมหารือส่วนราชการ
เกี่ยวกับประเด็นดา้นเขตแดนไทย-
เมียนมา วันที่ 6 ก.ย. 2561 

100    

3 

  

ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

ตามกรอบข้อตกลง

ของประชาคม

อาเซียน 

0400225026700005 

040021000M0594 

  

50.0 

  

เว็บไซต ์ 1. การจัดท าเว็บไซต์การเป็น

ประธานอาเซียนปี 2562  

มีการด าเนินการจดัท าเว็บไซต์     

การเป็นประธานอาเซยีน จ านวน      

1 เว็บไซต ์

ได้ด าเนินโครงการจัดท าเว็บไซต์   
การเป็นประธานอาเซยีนของไทยใน
ปี 2562 จ านวน 1 เว็บไซต์  

 

100  

 

 

 

21,000,000 18,691,158.05  89.00 

  



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย  ร้อยละ 

     ครั้ง 2. การจัดอาเซียนสัญจร 
มีการด าเนินกิจกรรมอาเซยีนสญัจร  
จ านวน 3 ครั้ง 

2.1 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรและ
กิจกรรมส่งมอบห้องสมดุอาเซยีน     
ที่โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ        
จ. บุรีรัมย์ เมื่อวันท่ี 11 ก.ค. 2561  
2.2 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรและ
กิจกรรมส่งมอบห้องสมดุอาเซยีน     
ที่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จ.สุรินทร์ 
เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 2561  
2.3 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรและ
กิจกรรมส่งมอบห้องสมดุอาเซยีน     
ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต           
จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561  
 

 100 



 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

รหัส

งบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

        โครงการ 3. การสนับสนนุกจิกรรมของ

คณะกรรมการอาเซียนในประเทศท่ี 3 

มีการด าเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม 

ของคณะกรรมการอาเซียนในประเทศ    

ที่ 3 จ านวน 5 โครงการ 

3.1 สอท. ณ กรุงวอร์ซอ ได้ด าเนนิ

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

อาเซียนให้ภาคเอกชนโปแลนด์ใน

หัวข้อ ASEAN-European Union 

Economic Co-operation Forum 

เมื่อวันท่ี 15 พ.ค. 2561  

3.2 คผถ. ณ กรุงจาการต์า ได้จัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาการ

ของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง

ระหว่างกันในอาเซียน 2025 เมื่อวันท่ี 

12 มิ.ย. 2561  

3.3 สอท. ณ กรุงอาบูจา ร่วมกับ 

สอท. กลุ่มประเทศอาเซียนประจ า

ไนจีเรยี (อินโดนีเซยี มาเลเซยี 

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม) ภายใต้กรอบ

คณะกรรมาธิการอาเซยีนในกรุง   

อาบูจา (ASEAN Committee in 

Abuja: ACA) ได้จัดเทศกาล

ภาพยนตร์อาเซียน ครั้งท่ี 3         

(3rd ASEAN Film Festival 2018)  

ระหว่างวันท่ี 8-11 ส.ค. 2561  

100        



ล าดับ ชื่อโครงการ 

รหัส

งบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

3.4 คณะกรรมการอาเซียน ณ       

กรุงเตหะราน (ASEAN Tehran 

Committee-ATC) ได้จัดงาน ASEAN 

Day ภายใต้งบสนับสนุนกิจกรรมของ

คณะกรรมการอาเซยีนในประเทศ     

ที่สามและองค์การระหว่างประเทศ 

(ACTCs) เมื่อวันท่ี 13 ส.ค. 2561  

3.5 สอท. ณ กรุงไนโรบี ร่วมกับ สอท. 

ประเทศอาเซียน ณ กรุงไนโรบี ไดแ้ก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 

ได้จัดงานเทศกาลอาเซียน (ASEAN 

Festival) ครั้งท่ี 3 ณ ศูนย์การคา้ 

Rosslyn Riviera เมื่อวันท่ี 9 ก.ย. 

2561  

4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

ภารกิจตามยุทธศาสตร์

ไทยต่อโลกมสุลิม 

04002060247

00005 

040021000M0

588 

10.00  คน 1. การอ านวยความสะดวกแกผู่้ไป
ประกอบพิธีฮัจญ ์
  - สกญ. ณ เมืองเจดดาห์ ด าเนินการเช่า
ส านักงานช่ัวคราว ส าหรับช่วงเทศกาล
ฮัจญ์ เป็นเวลา 3 เดือน 
  - มีการอ านวยความสะดวกแก่           
ผู้ประกอบพิธฮีัจญ์ ที่ซาอุดิอาระเบีย 
อย่างน้อย 5,000 คน 
 

ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

(1) สกญ. ณ เมืองเจดดาห์ ด าเนินการ

เช่าส านักงานช่ัวคราวส าหรับช่วง

เทศกาลฮัจญ์ ระหว่างวันท่ี 9 ก.ค. - 

25 ก.ย. 2561 (เป็นเงินจ านวน 

120,000 ริยาล)                   

(2) เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงฯ และ 

สกญ. ณ เมืองเจดดาห์ อ านวย     

ความสะดวกแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์     

ที่ซาอุดิอาระเบีย จ านวน 7,851 คน  

100  7,800,000 7,978,564.5 102.29 



ล าดับ ชื่อโครงการ 

รหัส

งบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

    ครั้ง  2. การด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของไทย
กับโลกมสุลมิ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสมัพันธ์และ

ภาพลักษณ์ของไทยกบัโลกมุสลิม    

อย่างน้อย 2 ครั้ง 

ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

(1) กระทรวงฯ ร่วมกับมลูนิธิเพ่ือ

ศูนย์กลางอิสลามฯ เป็นเจ้าภาพงาน

เลี้ยงละศีลอดแก่คณะทูตประเทศ

มุสลมิประจ าประเทศไทย ตลอดจน

ผู้น าองค์กร/ชุมชนไทยมุสลิม เมื่อวันท่ี 

22 พ.ค. 2561 โดย รมช. กต. ไดร้ับ

มอบหมายเป็นประธานในงานเลี้ยง  

ละศลีอดดังกลา่ว 

(2) กระทรวงฯ มอบงบประมาณเพื่อ

เป็นเงินรางวัลส าหรับผู้เข้าประกวด

การแข่งขันและกจิกรรมประเภท     

ต่าง ๆ ในงานเมาลดิกลางแห่งประเทศ

ไทย ระหว่างวันท่ี 14-16 พ.ค. 2561 

ณ ศูนย์บรหิารกิจการศาสนาอิสลาม

แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้ง

สนับสนุน และอ านวยความสะดวกใน

การจัดงาน ซึ่งมีคณะทูตานุทตู

ประเทศมสุลิมในประเทศไทยเข้า

ร่วมงานด้วย 

100       



 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

5 

  

  

ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนา
ฐานข้อมูล 
และองค์ความรู ้
ด้านการ
ต่างประเทศ 
(GIU) 

  

0400225025700001 
040021000M0593 

  

  

5.00 

  

  

ครั้ง  1. ด าเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้
และส่งเสรมิความร่วมมือกับประเทศ
ในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต ้ใน
ด้านต่าง ๆ จ านวน 3 ครั้ง   

1.1 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ น ากลุ่ม
นักศึกษาฝึกงานของกระทรวงฯ 
เข้าเยี่ยมชมและรับฟัง         
การบรรยายที่                  
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ 
ประจ าประเทศไทย เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ 
ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐฯ ในประเทศไทย และ
โครงการความร่วมมือระหวา่ง
ไทยกับสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 
2561  
1.2 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
ร่วมกับกรมศิลปากร           
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร และสถาบันโบราณคดี
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของสหรัฐฯ จัดการบรรยายและ
แลกเปลีย่นประสบการณ์
เกี่ยวกับโบราณคดีบ้านเชียง     
ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 19-20 
ก.ย. 2561 และทีจ่ังหวัด

 100 2,100,000 1,974,910.03 94.04  



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

อุดรธาน ีเมื่อวันท่ี 21-22 ก.ย. 
2561 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

      1.3   กรมอเมริกาฯ และ      
สถานเอกอัครราชทูต ณ       
กรุงวอชิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรอง 
Two Centuries of Thai-US 
Friendship and 185 Years 
of Diplomatic Relations    
ในวันท่ี 27 ก.ย. 2561 ณ 
Library of Congress          
กรุงวอชิงตัน โดยเชิญเจ้าหน้าท่ี
ระดับสูงของสหรัฐฯ จาก
หน่วยงานท่ีมีบทบาทใน       
การก าหนดนโยบาย            
การต่างประเทศ และสมาชิก
รัฐสภาสหรัฐฯ การจัดงานมสี่วน
เสรมิสร้างความสัมพันธ์ไทย-
สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน และ
สร้างความตระหนักรู้ในหมู่        
ผู้ก าหนดนโยบายของสหรัฐฯ ถึง
ความส าคญัของประเทศไทยท้ัง
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม-วัฒนธรรม มิตรภาพ      
ที่ยาวนานระหว่างสองประเทศ 
และพระราชกรณียกิจ/        
พระราชปรีชาญาณด้าน        
การต่างประเทศของ
พระมหากษตัริย์ในพระราชวงศ์
จักรีซึ่งได้ทรงวางรากฐานของ
สัมพันธไมตรีที่ยั่งยืนของไทยกับ

    



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

    เรื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เรื่อง 

2. เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับพัฒนาการ

ในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ใน

ด้านต่าง ๆ (อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 

รายงานข่าว บทความ บทสัมภาษณ ์

หรือบทวิเคราะห์ อย่างน้อย 20 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับพัฒนาการ

ในภูมิภาคยโุรปในดา้นต่าง ๆ (อาทิ 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม)       

ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รายงานข่าว 

บทความ บทสัมภาษณ ์หรือ          

บทวิเคราะห์ อย่างน้อย 10 เรื่อง 

เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกับ
พัฒนาการในภูมิภาคอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ในด้านต่าง ๆ 
(อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
ในเว็บไซต์กรมอเมริกาฯ 
รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ 
โครงการ/กิจกรรมของ         
กรมอเมริกาฯ จ านวน 10 เรื่อง 
และการเผยแพร่ข้อมูล ใน
รายการหน้าต่างโลกกว้างสถานี
วิทยุสราญรมย์ จ านวน         
22 เร่ือง ซึ่งเผยแพร่ทาง 
Facebook Live อีกทางหนึ่ง
ด้วย          
 

กรมยุโรปได้ด าเนินการเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการใน

ภูมิภาคยุโรปในด้านต่าง ๆ 

จ านวน 15 เร่ือง  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

   



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

6 การมอบเงิน
อุดหนุนองค์การ
ระหว่างประเทศ
ที่ไทยเป็นสมาชิก 

0400225026500002 
040021000M0594 

460.27  รายการ การมอบเงินอุดหนุนองค์การระหวา่ง
ประเทศ 
 

 ได้มอบเงินอุดหนุนปฏิบัติการ
รักษาสันตภิาพ จ านวน         
16 รายการ ดังนี ้
1. United Nations Interim 
Force in Lebanon (UNIFIL) 
232,292.- USD 
2. United Nations 
Peacekeeping Force in 
Cyprus (UNFICYP)  6,239.- 
USD 
3. United Nations Interim 
Administration Mission in  
Kosovo (UNMIK)  20,732.- 
USD 
4. United Nations 
Organization Stabilization 
Mission in the Democratic 
Republic of the Congo 
(MONUSCO) 665,109.- USD 
5. United Nations Mission 
for Justice Support in Haiti 
(MINUJUSTH)  26,920.- USD 
6. African Union-United 
Nations Hybrid Operation 
in Darfur (UNAMID)  

100  117,270,000 201,863,610.04 172.14 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

156,427.- USD 
7. United Nations Mission 
in South Sudan (UNMISS) 
191,048.- USD 
8. United Nations Support 
Office in Somalia (UNSOS)  
216,486.- USD 
9. United Nations 
Multidimensional 
Integrated Stabilization 
Mission in Mali (MINUSMA) 
343,959.- USD 
10.United Nations Mission 
for the Referendum in 
Western Sahara (MINURSO)  
5,155.- USD 
11. United Nations Interim 
Security Force for Abyei 
(UNISFA) 20,457.- USD 
12. United Nations Interim 
Force in Lebanon (UNIFIL)  
40,040.- USD 
13. United Nations Mission 
for the Referendum in 
Western Sahara (MINURSO)  



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

9,445.- USD 
14. The African Union – 
United Nations Hybrid 
Operation in Darfur 
(UNAMID) 205,784.- USD 
15. United Nations 
Peacekeeping Force in 
Cyprus (UNFICYP) 8,498.- 
USD 
16. United Nations Mission 
in South Sudan (UNMISS) 
332,409.- USD 
 

 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

7 ค่าใช้จ่าย 
ในการส่งเสริม
พัฒนา 
ความร่วมมือใน
กรอบภูมิภาค
และอนุภูมภิาค 
(APEC) 

0400225026700002 
040021000M0594 

15.00  ครั้ง 1. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
เอเปค ครั้งท่ี 2/2561 
 
 
 
 
 
 
 

2. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
เอเปค ครั้งท่ี 3/2561 

รองอธิบดีกรมสนธสิัญญาและ
กฎหมาย (นางวิลาวรรณฯ) 
ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วม          
การประชุม APEC 
SOM2/2018 ระหว่างวันท่ี     
19-24 พ.ค.2561 ณ           
กรุงพอร์ตมอรส์บี ปาปัวนิวกินี  

 
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่
อาวุโสเอเปคของไทย เข้าร่วม
การประชุม APEC 
SOM3/2018 ณ                
กรุงพอร์ตมอรส์บี ปาปัวนิวกินี 
ระหว่างวันท่ี 15-20 ส.ค.2561  

 100 6,300,000 11,897,232.58 188.84 



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

8 

  

ค่าใช้จ่าย 

ในการส่งเสริม 

ความเชื่อมั่น 

ต่อประเทศไทย  

0400225027700006 

040021000M0595 

  

66.80 

  

วัน  1. การบอกรับข่าวตัดจาก
หนังสือพิมพ์และการให้บริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
    - มีการจัดท าข่าวตดัประจ าวัน 
(เฉพาะวันท าการ) 
 

 มีการจัดท าข่าวตัดประจ าวัน 

(เฉพาะวันท าการ) ตั้งแต่วันท่ี    

2 เม.ย. - 28 ก.ย. 2561 รวม

จ านวนวันท้ังสิ้น 122 วัน  

 100 

  

38,900,000 

  

37,109,724.18 95.40  



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

     คร้ัง 2. การบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารด้านการต่างประเทศเพ่ือ
เผยแพร่ในสื่อแนวใหม่ 
    - มีการเผยแพร่ข่าวสารดา้น    
การต่างประเทศในสื่อแนวใหม่ของ
กระทรวงฯ อย่างน้อยเดือนละ       
10 ครั้ง 

เผยแพร่ข่าวสารการต่างประเทศผา่น 
Facebook กระทรวงการตา่งประเทศ
รวม 60 ครั้ง  

100    

         ครั้ง 3. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประเทศไทย  การสร้าง
ความเชื่อมั่น และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย   
     - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น
ต่อประเทศไทยในระดับสากล หรอื
ด าเนินโครงการด้านการทูต
วัฒนธรรมเพื่อเสรมิสร้างความนิยม
ไทยในต่างประเทศ รวมอย่างน้อย   
5 ครั้ง 
 

3.1 ด าเนินโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยในตา่งประเทศ ณ 
สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันท่ี 7 - 9 
พ.ค. 2561  
3.2  ด าเนินโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยในตา่งประเทศ ณ 
สาธารณรัฐโปรตเุกส ระหว่างวันท่ี      
11 - 13 พ.ค. 2561  
3.3  ด าเนินโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยในตา่งประเทศ ณ 
ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันท่ี        
12 - 16 พ.ค. 2561  
3.4  ด าเนินโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยในตา่งประเทศ ณ 
สาธารณรัฐออสเตรีย ในวันที่ 19 พ.ค. 
2561  
 

 100       



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

      3.5  ด าเนินโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยในตา่งประเทศ ณ 
สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันท่ี        
22 - 24 พ.ค. 2561  
3.6  ด าเนินโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยในตา่งประเทศ ณ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวนัท่ี 
26 - 27 พ.ค. 2561  

    

     ครั้ง 4. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
และป้องกนั การละเมิดเอกสิทธิ์
และความคุ้มกนัทางการทูตของ
ประเทศไทย 
    จัดการสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ
และหลักการในการใหเ้อกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันทางการทูต รวมกันทั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

4.1  จัดสมัมนา หัวข้อ “การพัฒนางาน
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตใน
มิติความมั่นคง กรณีพ านักใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวฯ” ในวันท่ี        
5 มิ.ย. 2561 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ 
จ านวนประมาณ 60 คน โดยได้มี       
การระดมสมองและรวบรวมข้อคดิเห็น
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ
ผู้แทนจากหน่วยราชการและหน่วยงาน
ไทยซึ่งเป็นผู้ก าหนดกฎระเบียบ 
(regulator) และผู้ปฏิบัติ (operator) 
เกี่ยวกับการปรบัปรุงแนวปฏิบตัิใน    
การด าเนินการเรื่องการพ านักอยู่ใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวและการออก
ใบอนุญาตท างานของกลุ่มคนต่างด้าว
บางกลุ่มที่ท างานให้กับคณะผู้แทน    
ทางทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่าง
ประเทศ ซึ่งได้แก่ (1) คนรับใช้ส่วนตัว

100    



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ของพนักงานองค์การระหว่างประเทศ 
ซึ่งไม่เข้าข่ายไดร้ับเอกสิทธ์ิและ        
ความคุ้มกันหรือการอ านวยความ
สะดวกใด ๆ และ (2) ลูกจ้างท้องถิ่น
ของคณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล 
รวมทั้งการประกอบอาชีพของคู่สมรส
ของบุคคลในคณะผู้แทนทางทูต ทาง
กงสุล และองค์การระหว่างประเทศ 
4.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การใช้ระบบ E-Privilege ระยะที่ 3 
ให้กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศประจ า
ประเทศไทย ณ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในวันท่ี 10 ก.ย. 2561      
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 140 คน จาก   
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสลุ
ต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศประจ าประเทศไทย เพื่อช้ีแจง
และท าความเข้าใจกับคณะผู้แทน      
ทางทูต กงสุล และองค์การระหว่าง
ประเทศเกีย่วกับการใช้ระบบ            
E-Privilege ระยะที่ 3 ซึ่งครอบคลุม
การให้บริการด้านเอกสิทธ์ิเพิ่มเติมด้าน
การขอน าเข้าโดยยกเว้นภาษีศุลกากร
ส าหรับน าเข้า-ส่งออกสิ่งของ การขอ
อนุญาตมีอาวุธปืน (ป. 4) การยื่นขอ



ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และ
การขอใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์และ
รถจักรยานยนต ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

9 

เงินอุดหนุน 

การให้ความ

ช่วยเหลือ 

และความร่วมมือ 

ทางวิชาการ 

และเศรษฐกิจ 

แก่ต่างประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

0400225025500003 

040021000M0593 
65.00 

ประเทศ 1. โครงการความร่วมมือเพ่ือ       
การพัฒนาบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้กับประเทศ  
ต่าง ๆ รวมทั้งปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 4 ประเทศ 

1.1 เลโซโท: โครงการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ระยะที่ 2 ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ
ไทยไปปฏิบัติงานในเดือน ก.ย. 
2561 ณ เลโซโท  
1.2 กัมพูชา: โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (ตะโบกวิน – บันเตีย
เมียนเจย) ในการอบรม
คณะท างานศูนยเ์รียนรู้ชุมชน  
ด าเนินการระหว่าง เม.ย. - ก.ย. 
2561 ณ กัมพูชา 
1.3 สปป. ลาว: โครงการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา
เกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 
2561 คือ            
      (1) โรงเรียนเทคนิค       
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

กสิกรรมดงค าช้าง นครหลวง
เวียงจันทน์  
      (2) โรงเรียนเทคนิควิชาชีพ
แบบผสม แขวงเซกอง 
      (3) วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ 
แขวงค าม่วน  
1.4 ศรีลังกา: โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระหว่าง เม.ย. - ก.ย. 
2561 ณ ศรีลังกา  
1.5 โมซัมบิก: โครงการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน ในการท า
แปลงเกษตรผสมผสาน (เลีย้ง
ปลานิล ปลูกข้าว ปลูกผัก  
เลี้ยงไก่) ช่วงเดือน ส.ค. - ต.ค. 
2561 ณ โมซมับิก  
1.6 หมู่เกาะโซโลมอน: 
โครงการความร่วมมือเพื่อ     
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

การพัฒนาส่งผูเ้ชี่ยวชาญไทยไป
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 5 - 16 
ก.ย. 2561 ณ หมู่เกาะ
โซโลมอน  
1.7 สาธารณรัฐฟิจิ : โครงการ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา     
ส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันท่ี 5 - 16 ก.ย. 2561 
ณ สาธารณรัฐฟิจิ   
1.8 ตองกา: โครงการ       
ความร่วมมือไทย-ตองกา       
ในพื้นที่แปลงเกษตรกรรมเพื่อ
เป็นศูนย์เรียนรู ้

    

ประเทศ 2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
ประเทศคู่ร่วมมือและหุ้นส่วนเพ่ือ   
การพัฒนาเพ่ือด าเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
การประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้าง 

2.1 เซเนกัล: โครงการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

การน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

เซเนกัล โดยคณะเจ้าหน้าท่ี

ระดับสูงของเซเนกัลศึกษา     

100     
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

SEP for SDGs Partnership ใน
ประเทศเป้าหมาย  
มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน            
4 ประเทศ 
 

ดูงานภายใต้โครงการฯ         

ที่ประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 

9-14 ก.ค. 2561  

2.2 คีร์กิซสถาน: โครงการ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบน

พืน้ฐานการน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในคีร์กีซ โดยอธิบดี

กรมความร่วมมือฯ และ

ผู้เชี่ยวชาญไทย เดินทางไป

ส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อด าเนิน

โครงการฯ ระหว่างวันท่ี 28-

30 ส.ค. 2561     

2.3 เบนิน: โครงการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

การน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

เบนิน  โดยกรมความร่วมมือฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

และคณะผู้เชี่ยวชาญไทย

เดินทางไปส ารวจพ้ืนท่ีและ

เก็บข้อมูลที่เบนิน ระหว่าง

วันท่ี 17-23 มิ.ย. 2561  

2.4 มองโกเลยี: โครงการ 

Sustainable Tourism and 

Sufficiency Economy in 

Mongolia โดยกรมความ

ร่วมมือฯ และผูเ้ชี่ยวชาญไทย

เดินทางไปจดัอบรมเชิง

ปฏิบัติการและการประชุม 

Project Steering 

Committee ที่มองโกเลีย 

ระหว่างวันท่ี 12-26 พ.ค. 

2561    

    
กิจกรรม  3. โครงการด้านการเผยแพร่หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่

3.1 ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้น
แก่บุคลากรของประเทศก าลัง
พัฒนา 4 หลักสูตร 

100        



 

65 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน            
4 กิจกรรม 

  (1) Sufficiency Economy 
Practices in Community-
based and Economic 
Development ระหว่างวันท่ี 
4 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2561 จาก 
17 ประเทศ  
   (2) Integration of 
Sufficiency Economy for 
Empowerment on 
Mobilizing Sustainable 
Development ระหว่างวันท่ี 
11 - 29 มิ.ย. 2561 จาก     
17 ประเทศ  
   (3) Community-based 
Microcredit and 
Sufficiency Economy 
Development ระหว่างวันท่ี 
1 - 15 ก.ค. 2561 จาก       
19 ประเทศ   
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

   (4) Moving towards 

SDGs 2030 via Corporate 

Social Responsibility and 

Sufficiency Economy 

Philosophy ระหว่างวันท่ี     

9 - 21 ก.ค. 2561 จาก 17 

ประเทศ 

3.2 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีประเทศไทย ได้แก่  
      (1) รมว.กต. และคณะ 
ศึกษาดูงานท่ีชุมชนสายยาว    
ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง เกี่ยวกับ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
และโรงเรียนมีชัยพัฒนา       
ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ   
จ.บุรีรมัย์ ระหว่างวันท่ี 6-9 
พ.ค. 2561  
(2) การจัดศึกษาดูงานท่ี     



 

67 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ศูนย์เรียนรู้สมัมาชีพชุมชน    

ต.คลองหก อ.คลองหลวง       

จ.ปทุมธานี และพิพิธภณัฑ์

การเกษตรเฉลมิพระเกียรติฯ 

เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 2561 

ส าหรับคณะผู้แทน 

ต่างประเทศท่ีเขา้ร่วม       
การประชุม Regional 
Consultation on South-
South Cooperation in Asia 
and the Pacific  
3.3 การจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับ SEP for SDGs 

Partnership ในช่วง         

การประชุม Regional 

Consultation on South-

South Cooperation in Asia 

and the Pacific ณ ศูนย์   
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

การประชุมสหประชาชาติ

กรุงเทพฯ และพิพิธภณัฑ์

การเกษตรเฉลมิพระเกียรติ    

จ. ปทุมธานี ระหว่างวันท่ี 27 

- 29 มิ.ย. 2561  
3.4 กิจกรรม “Share It With 

TICA” ประกวดบทความใน

หัวข้อเกี่ยวกับ SEP กับ      

การพัฒนาท่ียั่งยืน ในกลุ่ม

อดีตผูร้ับทุนของกรมความ

ร่วมมือฯ ระหว่าง ธ.ค. - ส.ค. 

2561   
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

10 ค่าใช้จ่ายใน         

การสนับสนุน

กิจกรรม 

คนไทยใน

ต่างประเทศ 

0400225027700003 

040021000M0597 

37.00 โครงการ  มีการด าเนินโครงการสนับสนุนคนไทย

ในต่างประเทศ จ านวน 10 โครงการ 

มีการด าเนินโครงการ

สนับสนุนคนไทยใน

ต่างประเทศ จ านวน          

11 โครงการใน 11 เมือง 

ได้แก ่

1) นครเซี่ยงไฮ ้

2) กรุงซันติอาโก 

3) กรุงกัวลาลัมเปอร ์

4) เมืองฮ่องกง 

5) กรุงโรม 

6) กรุงมาดริด 

7) กรุงบูดาเปสต ์

8) กรุงบราซิเลีย 

9) กรุงเทลอาวีฟ 

10) กรุงโตเกียว 

11) คูเวต 

100 18,400,000 26,671,569.41 144.95 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

11 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาบุคลากรด้าน

การทูตและ        

การต่างประเทศ 

0400225027700011 

040021000M0596 

33.00 หลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร 

 

1. มีการจัดหลักสตูรอบรม หรือ
สัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถท่ีตอบสนอง    
การด าเนินงานด้านการทูต           
การต่างประเทศ อย่างน้อย            
10 หลักสูตร 
2. มีการจัดส่งข้าราชการไปเข้ารบั   
การอบรม หรือ ศึกษาดูงาน หรือ 
ศึกษาต่อ หรือ การฝึกงาน ณ 
หน่วยงาน / สถาบันช้ันน าท้ังในและ
ต่างประเทศ อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
 

3. มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาตา่งประเทศให้แก่
ข้าราชการกระทรวงฯ ทุกระดับ      
ทุกสายงาน อย่างน้อย 5 หลักสูตร 
 

 

ด าเนินการจัดหลักสตูรส าหรับ

ข้าราชการของกระทรวงฯ   

ทุกระดับ ทุกสายงานพร้อม    

คู่สมรสจ านวน 14 หลักสูตร 

  

ด าเนินการจัดส่งข้าราชการ

เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน 

ฝึกงาน ณ หน่วยงาน/สถาบัน

ช้ันน าท้ังในและต่างประเทศ

จ านวน 13 หลักสูตร 

 

ด าเนินการรวม 8 หลักสูตร  

โดยแบ่งการอบรมเป็น          

3 ประเภท คือ 

1. ภาษาประเทศต่าง ๆ อาทิ 

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน 

ภาษาจีน เป็นต้น 

2. ภาษาประเทศท่ีจะไป

100  23,100,000 21,550,356.97 

 

93.29 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 

งบประมาณ

โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ประจ าการ 

3. ภาษาอังกฤษส าหรับ

ข้าราชการสายงานสนับสนุน 

         หลักสูตร 4. มีการจัดหลักสตูรภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารระหว่างประเทศ   

อย่างน้อย  2 หลักสูตร 

ด าเนินการจัดหลักสตูรจ านวน 

2 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตร AOCC 

2.หลักสูตร OCC 

100        

  เฉลี่ยผลการด าเนินงาน 100 286,550,000 408,401,233.94 142.52 
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