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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของกระทรวงการต่างประเทศ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร  
                                         

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการต่างประเทศ มุ่งขับเคลื่อน
กรอบนโยบายต่างประเทศจ านวน ๓ แผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนระดับ ๒ ของชาติ๑ และเป็นกรอบในการด าเนิน
นโยบายด้านการต่างประเทศท่ีทุกส่วนราชการใช้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในมิติต่างประเทศ ในรายประเด็นยุทธศาสตร์ (issue-based) ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทดั งกล่าว๒                      
๒. แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนการต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทยกับประเทศต่าง ๆ รายภูมิภาค (area-based) และ ๓. แผนปฏิบัติการด้านการทูต 
พหุภาคี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้สามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการส าคัญในมิติการทูต 
พหุภาคีได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ   

เนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ๕ เรื่อง (แนวทางการพัฒนาและโครงการส าคัญ ) และ
งบประมาณ ทั้ งนี้  แผนปฏิบัติราชการรายปีสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น              
การต่างประเทศ หรือ “การต่างประเทศ 5S/๕ มี” โดยแบ่งเป็น ๕ เรื่อง ได้แก่  

๑) แผนปฏิบัติราชการเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security/มีความมั่นคง) 
๒) แผนปฏิบัติราชการเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  

(Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน) 
๓) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(Standard/มีมาตรฐานสากล) 
๔) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (Status/    

มีสถานะและเกียรติภูม)ิ และ  
๕) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง) 
 
 
 

 

                                                   
๑ มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๒ ทีป่ระชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และทีป่ระชุม ครม. เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒  
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การด าเนินการของไทยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ  
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

เนื่องจากปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งต่อเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจไทย จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเพ่ิมจุดเน้นการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ให้ตอบสนองต่อความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายในของไทยและ
ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ ดังนี้ 

ด้าน Security /มีความมั่นคง  
- ในมิติความมั่นคงรูปแบบใหม่: ให้ความส าคัญล าดับต้นกับการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสาธารณสุขเพ่ือเตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพมากขึ้นทั้งในกรอบทวิภาคี/ภูมิภาค/พหุภาคี  

- ในมิติความม่ันคงรูปแบบเดิม: รักษาแนวทางการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจอย่างสมดุล 
โดยเฉพาะในห้วงที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์  ควบคู่กับ      
การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน      
เพ่ือรักษาความเป็นแกนกลางในภูมิภาคที่จะมีการแข่งขันระหว่างมหาอ านาจอย่างเข้มข้นมากขึ้น ส่งเสริมระบบ     
พหุภาคีนิยมและกฎหมายระหว่างประเทศ  

ด้าน Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน   
- เตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC/ BIMSTEC  
- ผลักดันความร่วมมือเรื่องความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ       

ในกรอบอนุภูมิภาคกับ EEC ลดอุปสรรคด้านการค้าและการขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือส่งเสริม
การค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน ส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน พิจารณาการเข้าร่วม/   
การเจรจากรอบความตกลงทางการค้าที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและรักษาฐานการลงทุนจาก
ต่างประเทศ  

- ส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อไทยในการเป็นฐานการผลิตอาหารที่ส าคัญของภูมิภาค โดยเจาะตลาดประเทศ    
และภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มของอุปสงค์ที่ เพ่ิมขึ้น และเน้นภาพลักษณ์ของสินค้าอาหารไทยที่มี         
ความปลอดภัย (food safety) และใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี (food innovation) 

- สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ/หาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาแรงงานไทย (upskill/reskill) เพ่ือคว้า
โอกาสของการปรับห่วงโซ่อุปทานที่มีแนวโน้มจะย้ายเข้ามาอาเซียนมากขึ้น และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมายัง EEC 

- ชี้ช่อง สร้างโอกาส และส่งเสริมขีดความสามารถ และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ 
SMEs และเศรษฐกิจฐานรากผ่านการด าเนินการการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เช่น ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ Globthailand 

- สนับสนุนการผลักดันการท่องเที่ ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพ (Medical and wellness tourism) 
ประชาสัมพันธ์ และอ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

- ขับเคลื่อนการทูตวิทยาศาสตร์ น าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ของไทย เพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกัน ลดการน าเข้าของสินค้าบางประเภทที่มีความจ าเป็นด้านสาธารณสุข และเพ่ิม  
ความยั่งยืนในการส่งออก โดยเป็นไปตาม BCG Model  
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- ผลักดันบทบาทของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อน SEP for SDGs ในประเด็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง   
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือความมั่นคงทรัพยากรน้ า โดยเฉพาะในบริบทของลุ่มน้ าโขง  
- ขับเคลื่อนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในทุกสาขา ทั้งด้านสาธารณสุข ฝีมือแรงงาน และเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสนับสนุนนโยบาย Health 
Diplomacy และ Economic Diplomacy” 

ด้าน Standard/มีมาตรฐานสากล  
- ให้ความส าคัญต่อการอนุวัติ Sustainable Development Goal (SDG) 3 Good health and well-

being และพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย ด าเนินงานเพ่ือผลักดันการปรับปรุงมาตรฐานภายในประเทศ 
โดยเฉพาะในด้านที่เป็นที่ถูกจับตา อาทิ ในบริบทการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (TIP report) ปัญหา IUU ตลอดจน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน รวมทั้งการมีบทบาทเชิงรุกในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาขยะทะเล 

ด้าน Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ 
- ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์จุดแข็งของไทยในด้านความมั่นคงทางอาหารและด้านสาธารณสุข 

เพ่ือเตรียมรองรับการท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างสมดุล โดยค านึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขควบคู่กับ   
การกระจายรายได้ต่อเศรษฐกิจฐานราก และการรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม           

- ขับเคลื่อนการทูตเพ่ือการพัฒนาและการทูตสาธารณสุข โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้าน เน้นโครงการการทูต
เพ่ือการพัฒนาในด้านที่เป็นจุดแข็งของไทยในด้านสาธารณสุขและการเกษตร  

- พิจารณาแนวทางในการรักษาสถานะของไทยในการเป็น Geneva of Asia ในสถานการณ์ความปกติใหม่ 
(New Normal) เพ่ือช่วยธุรกิจ MICE ของไทย และคงให้ไทยเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และมาตรฐานสากลในภูมิภาค  

- ขับเคลื่ อนบทบาทไทยในการเป็นหุ้ นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในกรอบ South-South 
Cooperation เพ่ือส่งเสริมสถานะไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีองค์การสหประชาชาติและกรอบอนุภูมิภาค และภูมิภาค
ที่ไทยมีบทบาทหลัก 

ด้าน Synergy/มีพลัง  
- ร่วมด าเนินการกับทีมประเทศไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือร่วม

ขับเคลื่อนโครงการสู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์ต่อการกระจายรายได้ต่อเศรษฐกิจฐานรากของไทย 
- ดูแลและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศร ี
- มุ่งพัฒนาบริการด้านกงสุล น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงระบบงานเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว             

ในการติดต่อและให้บริการประชาชน  
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม                      
       ระหว่างประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคก์ร    

       ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ทีห่ลากหลาย 

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๔.๓ การเสริมสรา้งพลังทางสังคม 
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๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์  เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๔ พัฒนาพื้นทีเ่มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง                              

       ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมททธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

       ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ         
       อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
๔.๒ ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง     

       การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน            

       มีสว่นร่วมในการพัฒนาประเทศ  
๔.๔ ภาครฐัมีความทันสมัย  
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก      

       มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพทติมิชอบ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการต่างประเทศมีแนวทาง      

การพัฒนาที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชม
และได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

แผนย่อย Security/มีความม่ันคง  
- แนวทางท่ี ๑-๘ ส่งเสริมความมั่นคงทั้งในรูปแบบเดิม
และในรูปแบบใหม่ที่มีมิติต่างประเทศ  
แผนย่อย Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ  
- แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ 

แผนย่อย Sustainability/มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน  
- แนวทางที่ ๖-๘  ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
และของโลก 
- แนวทางที่ ๑-๕ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๒ สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือและสนับสนุน    
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนย่อย Sustainability/มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน 
แนวทางที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน 
แผนย่อยด้าน Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ 
แนวทางที่ ๕ สนับสนุนให้คนไทยมีศักยภาพได้สร้าง
ชื่อเสียงหรือด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
ในทุกมิติ 

แผนย่อย Sustainability/มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๗ เพ่ิมศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง 
แผนย่อย Synergy/มีพลัง  
แนวทางท่ี ๔ พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศ       
แก่คนไทย  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

แผนย่อย Sustainability/มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน  
แนวทางที ่๖-๘  ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
และของโลก 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมททธิ์    
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

แผนย่อย Synergy/มีพลัง  
แนวทางท่ี ๑-๖ มุ่งด าเนินงานด้านการต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และมุ่งบริการ   
ด้านการต่างประเทศแก่คนไทย 
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๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง)  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๑) ประเด็นการต่างประเทศ 
(๑.๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน    
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- บรรลุทั้ง ๑๖ ตัวชีว้ัดย่อยของ ๕ แผนย่อยในแผนแมบ่ทฯ  
- ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑-๗ และ ๙-๑๖ มีค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ในแต่ละช่วง  
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘ ได้แก่ SDG Index Score ของไทยสูงกว่า SDG Regional 

Score ในอัตรามากกว่าร้อยละ ๕ ในแต่ละช่วง 
(๑.๒) แผนย่อยด้านความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ (Security/        

มีความม่ันคง) (หมายเหตุ : มีเนื้อหาสาระเหมือนกับแผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง         
กับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็น
ความมั่นคง)  

 แนวทางการพัฒนา 
๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ มุ่งให้

ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล และเชื่อมโยงกันทั้งในมิติ    
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังต้องให้มีการกระจายความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาส โดยการกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนวหน้า
ของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพ่ือผนึกพลังในทุก ๆ ด้าน ให้น ามาสู่เสถียรภาพของภูมิภาค 
โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน ตลอดไปจนถึงส่งเสริมระบบพหุภาคี กฎหมายระหว่างประเทศและระบบกฎเกณฑ์     
ทีเ่ป็นเสมือน “เกราะป้องกัน” ส าหรับประเทศขนาดกลาง โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) สร้างเสริม
ความร่วมมือที่สมดุลกับนานาประเทศ เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เหมาะสมส าหรับการรักษา
อ านาจอธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน (๒) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตาม        
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยมุ่งพัฒนาความเชื่อมโยง            
ในหลากหลายมิติ และ (๔) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค  

๒ ) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค       
เน้นความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาท    
เชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้สามารถสร้างศักยภาพ และส่งเสริมความร่ วมมือในกรอบ
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร 
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ ให้สามารถป้องกัน และรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ รวมถึง         
ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์      
ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพและภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) ส่งเสริม
ความร่วมมือด้านความมั่นคง/ข่าวกรองกับประเทศเพ่ือนบ้าน (๒) ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
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ใช้ความรุนแรงทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและกรณีศึกษากับ
ต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ (๓) ผลักดันความร่วมมือ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม          
ในประเทศต้นทาง (๔) สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยงทางทะเล 
การค้าทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ          
ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทที่เหมาะสม  

๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ เน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชน         
ต่อประชาชนผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ ในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ         
พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะผ่านการทูตเชิงมนุษยธรรมและการทูต          
เพ่ือการพัฒนา รวมไปถึงการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ และการรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติ โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) เสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะผลประโยชน์
ร่วมกัน (win-win) บนพ้ืนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ (๒) สร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม (๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกระดับ และสาน
ความสัมพันธ์กับผู้น ารุ่นใหม่ (๔) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก (๕) มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน
เพ่ือเสริมสร้างให้ไทยเป็นพหุสังคมที่เข้มแข็ง และ (๖) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับกลุ่มเยาวชน/
นักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพหรือการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้าน
ต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอก

ได้ทุกรูปแบบ  
๒) ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ   

ของภูมภิาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมภิาคอาเซียน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
๑) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศ

มหาอ านาจและประเทศท่ีมีความส าคญัทางยทุธศาสตร์  
๒) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ

ของภูมภิาคเอเชีย  
(๑.๓) แผนย่อยด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศ (Sustainability/มีความม่ังคั่ง ย่ังยืน) 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ         

บนพ้ืนฐานของนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทย และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย  
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๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์     
ของไทย เพ่ือมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย    
ที่ส าคัญ รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก  

๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีมุ่งกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขัน         
ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน       
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรอบความร่วมมือ    
อนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ        
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีจ่ะได้รับ 

๔) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้าง     
ความร่วมมือในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ   
ของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการน าเข้าและ   
ใช้ประโยชน์จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยค านึง ถึง     
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน 

๕) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กรและภาคธุรกิจ
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุน   
การแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา    
และส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพ้ืนฐานที่ เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ ไทย            
ในด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพ่ือมุ่งให้ประเทศไทย เป็นหนึ่งในศูนย์กลาง       
การบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง  

๖) ขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้ าและอาหารของ
ประเทศไทยซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอด
เทคโนโลยีและองคค์วามรู้ของไทย 

๗) ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือจากต่างประเทศเพ่ือรองรับ
ความท้าทายควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสจากสังคมสูงวัยของไทยและของโลก รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วน           
ที่มีศักยภาพของมิตรประเทศในด้านการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี 
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้ม      
ที่ส าคัญของโลก เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

๘) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศ  
ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑ ) ประเทศไทยเป็นหนึ่ งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ          

และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีข้ึน 
๒) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศเพ่ือร่วมกัน

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
๑ ) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง       

และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี   
๒) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน   

กับต่างประเทศ   
(๑.๔) แผนย่อยด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ (Standard/มีมาตรฐานสากล) 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยน        

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล 
๒) ผลักดันให้มีการจัดท า ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ

ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดท า   
ความตกลงกับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัติพันธกรณี
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่ส าคัญ       
หรือที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

๓) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการ      
ในประเด็นที่เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่ อต้านการค้ามนุษย์ 
มาตรฐานการบินพลเรือน การเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการแก้ไขปัญหาการท าประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และด าเนินนโยบายและมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทย   
อยู่ในอันดับที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากลด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ 
กลุ่ม/องค์กร และประชาชนไทย เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่ส าคัญ สามารถปรับตัวต่อความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อม ทั้งในประเทศ           
และต่างประเทศ  

 เป้ าหมายของแผนย่ อย  ประเทศ ไทยมี การ พัฒ นาที่ สอดค ล้ องกั บ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
๑) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน

ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพนัธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ 
๒) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ  
๓ ) อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่ มีนั ยส าคัญต่อ

ผลประโยชน์ของชาติ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
(๑.๕) แผนย่อยด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 

(Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ) 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     

รวมไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพ่ือมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่า     
ให้แก่แบรนด์ประเทศไทย และเสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ 

๒) ส่งเสริมให้ ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์        
เพ่ือสร้างพันธมิตรรอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย 
โดยชี้แจงข้อเทจ็จริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาและทางวิชาก าร หรือการให้    
ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอ านาจ
แบบนุ่มนวลของไทย  

๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ของโลก และส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศที่ส าคัญของภูมิภาค         
เพ่ือเสริมสร้างความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาท         
การเป็นศูนย์กลางของทีต่ั้งส านักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค  

๕) ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทย
ที่มีศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเข้าไปท างานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับ   
การยอมรับในสากลมากข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
๑) ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ 

และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย  
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๒) ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ  
๓) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/

ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ  
(๑.๖) แผนย่อยด้านการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง) 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่ งเสริมการบริหารจัดการและด าเนิน งานด้ านการต่ า งประเทศ           

ของส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล  
๒) ส่ งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับ มีความเชื่อมโยง            

กับการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ          
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน สามารถร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการ ภายใต้กลไก        
การทูตเพ่ือประชาชน และการทูตสาธารณะ  

๓) น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ    
ในทุกมิติและทุกระดับ เพ่ือให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง
การให้การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน   

๔) พัฒนาบริการด้ านการต่างประเทศแก่คนไทยให้มีความเป็น เลิ ศ          
และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  

๕) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบ          
และข้อบังคับด้านการต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือด าเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง   
ของสภาวะแวดล้อม  

๖) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการก าหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตาม           
การด าเนินงานที่ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหาร
ราชการในต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทย         
ในต่างประเทศ 

๗) เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพ่ือนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มี
อิทธิพลทางความคิด เพ่ือสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ  
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมติิมากข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
๑ ) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพ่ือพัฒนา/ขับเคลื่อน           

การต่างประเทศในทุกมิติอย่างมีบูรณาการ  
๒) ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง 

ๆ  
๓) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล  
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๔) ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตร     
กับประเทศไทยในต่างประเทศ  

๒.๒.๒ แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 
๑) ประเด็นการปฏิรูป ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรม  
๓) กิจกรรม อาทิ การขับเคลื่อนและบริหารข้อมูลแบบรวมศูนย์และบูรณาการ (Centralized 

Consular Data Center – CCDC) /การต่อยอดโครงการเอกสารราชการสองภาษา  
๔) เป้าหมายกิจกรรม  

กรมการกงสุลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “องค์กรน าในการให้บริการด้านการกงสุล     
ที่ทันสมัยและดีที่สุดเพ่ือคนไทย” (Digital Department of the Best & Smart Consular Services for Thai 
People) ตลอดจนส่งเสริมการด าเนินงาน “การทูตเพ่ือประชาชน”  

๒.๒.๓ แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
๑) ประเด็นปฏิรูป ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายหรือกฎโดยสะดวก และเข้าใจ

กฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย
หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก  

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ประชาชน 
๓ ) กิ จกรรม  อาทิ  การเผยแพร่ข้ อมู ล สนธิสัญ ญ าของประเทศไทย บน เว็บ ไซต์ 

www.thaitreatydatabase.mfa.go.th 
๔) เป้าหมายกิจกรรม มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
๒.๒.๔ แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

๑) ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค 
๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน จดัท าโครงการและการประชุม 
๓) กิจกรรม อาทิ ขับเคลื่อน ACMECS Master Plan โดยจัดท าแผน Joint Development 

Plan กับประเทศ ACMECS Development Partners และจัดตั้ งกองทุน ACMECS Development Fund 
รวมทั้งจัดตั้งส านักงานเลขาธิการ ACMECS ที่กรุงเทพฯ 

๔) เป้าหมายกิจกรรม สง่เสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๒.๒.๕ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้อง    
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการและจัดท าโครงการ 
๓) กิจกรรม การอนุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ในกรอบ

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ (๑) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (๒) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิตให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒        

http://www.thaitreatydatabase.mfa.go.th/
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(๓) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิต ให้สอดคล้ องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (๔) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง       
กับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
และ (๕) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร การวิจัย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยีมลพิษและสิ่งแวดล้อม การตรวจคนเข้าเมือง การสาธารณสุข    
และโบราณคดี  

- โครงการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณี       
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเล  

๔) เป้าหมายกิจกรรม เพ่ือให้กฎหมายไทยสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และติดตาม เร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการรองรับพันธกรณีดังกล่าว 

๒.๒.๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์ที่  ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity)       

กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้
ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี   
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน  

(๓.๑) เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง       
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ 
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

(๓ .๒ ) แนวทางการพัฒ นาที่  ๓ .๓  การส่ ง เสริ มความร่วมมื อกับต่ างประเทศ               
ด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกัน   
ภัยคุกคามข้ามชาติ 

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
(๔.๑) เป้าหมายที่ ๑ เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม      

และมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
เป้าหมายที่ ๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญ      

ในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในทุกระดับ 
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(๔ .๒) แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับ       
มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

(๔.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม ขนส่ง โลจิสติกส์ 
และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS 
และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(๔.๔) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ
ธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

(๔ .๕) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward 
investment) ของผู้ประกอบการไทย 

(๔.๖) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

(๔ .๗ ) แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ           
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

(๔.๘) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี
บทบาทท่ีสร้างสรรค ์

(๔ .๙ ) แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ          
ในการสร้างความมั่นคง 

(๔.๑๐) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
และด้านการต่างประเทศ 

(๔.๑๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
๒.๒.๗ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑๖ 
เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศบนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน 
และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ ในด้านความมั่นคง
รวมทั้งสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ 

๔) ตัวชี้วัด  
(๑) ระดับความส าเร็จของการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยด้านการเมือง และ     

ความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวทีองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
(๒) ระดับความส าเร็จในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน       

ความมั่นคงกับประเทศมหาอ านาจ 
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(๓) ระดับความสัมพันธ์ที่ดีด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกัน 

๕) กลยุทธ์ 
(๑) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ กับหน่วยงาน

ความมั่นคงต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในอาเซียน และประเทศที่มีความส าคัญ  
ทางยุทธศาสตร์ต่อไทย 

(๒) ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือที่มีอยู่เพ่ือติดตามและผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างกัน และริเริ่มเพ่ิมเติมในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงพัฒนา ส่งเสริม และริเริ่มความร่วมมือ
โดยเฉพาะกับประเทศที่มีความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับในกรอบ     
ความร่วมมืออาเซียนและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๔) เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อไทย ตลอดจนความตระหนัก
เกี่ยวกับบทบาทของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

(๕) ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความสามารถของไทยและมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาประเทศเข้าด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์การที่เกี่ยวข้องกับมิติงาน
ความมั่นคง 

(๖) ส่งเสริมการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอ านาจอย่างมีสมดุล โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ   
กลุ่มประเทศอาเซียน 

(๗) ส่งเสริมบทบาทที่ เป็นแกนกลางและการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียน เพ่ือรับมือ      
ความท้าทายต่าง ๆ ต่อความม่ันคงและเสถยีรภาพ และเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองของภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมการแก้ไข  
ความขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธี 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการต่างประเทศ  
๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทศัน์ของกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นองค์กรน าในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมี เอกภาพ ท าให้ประเทศไทย                 

มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมเีกียรติภูมิในประชาคมโลก 
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 

๑. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของไทย   
ในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต 

๒. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ   
เพ่ือสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

๔. ส่งเสริมบทบาท อ านาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก       
และเพ่ิมพูนผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก 

๕. พัฒนาการด าเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์     
ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรือ่งความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ (Security/      

มีความม่ันคง) 
๑) เป้าหมาย 

(๑.๑) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้    
ทุกรูปแบบ  

(๑.๒) ประเทศไทยมีบทบาทในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 

๒) ตัวชี้วัด 
(๒ .๑) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศ

มหาอ านาจและประเทศท่ีมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
- จ านวนการเยือน/การประชุม/การหารือ/กิจกรรมด้านการเมืองและความมั่นคง

ระหว่างประเทศ 
(๒.๒) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
- จ านวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านการเมืองและความมั่นคงระดับ    

อนุภูมิภาค/ภูมิภาค ที่ไทยเป็นประธาน/เจ้าภาพ   
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- จ านวนเอกสาร/ข้อเสนอด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศที่ไทย
เป็นผู้ริเริ่มและผลักดัน เพ่ือเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมที่มีนัยส าคัญต่ออนุภูมิภาค/ภูมิภาค 

๓) ค่าเป้าหมาย  
จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมไปค านวณอัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งในการบรรลุค่าเป้าหมาย อัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑ ต้องมากขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ – ๑๐ จาก         
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีพื้นฐาน (baseline)  

๔) แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) การเชิดชูและส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๔.๒) ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อม

ระหว่างประเทศที่เหมาะสมส าหรับการรักษาอ านาจอธิปไตยของรัฐ และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน 
(๔.๓) ร่วมเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียนและความเป็นแกนกลาง

ของอาเซียนในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค 
(๔.๔) สร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี   

เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (comprehensive security) โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร 
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ และเพ่ือป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
ข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพและภัยพิบติั  

(๔.๕) ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรง ทั้งภายในประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและกรณีศึกษากับต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ การแลกเปลี่ ยนระดับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างให้ไทย     
เป็นพหสุังคมท่ีเข้มแข็ง และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับนักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ  

(๔.๖) ผลักดันความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึง
การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต้นทาง  

(๔ .๗) สร้างเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพ่ือส่งเสริม     
ความเชื่อมโยงทางทะเล การค้าทางทะเลและการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

(๔.๘) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(early warning) ของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก  

(๔.๙) ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบท
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ         
และการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมาย  

(๔.๑๐) ส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนเพ่ือน าไปสู่ความชัดเจนเกี่ยวกับเขตแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างถาวร ลดประเด็นความขัดแย้งระหว่างกันและกัน และเอ้ือให้สามารถพัฒนาพ้ืนที่
ตามแนวชายแดนและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในระหว่างที่การส ารวจ
และจัดท าหลักเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จ ต้องเจรจาหามาตรการที่จะไม่ให้ปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตแดน       
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา นอกจากนี้ สนับสนุนการให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือการด าเนินการที่อาจจะ
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ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดน รวมถึงการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ    
ตามบริเวณชายแดน 

๕) แผนงาน/โครงการส าคัญ   
(๕.๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๕ .๒) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนั บสนุนนักศึกษาไทย          

ในต่างประเทศ 
(๕.๓) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ 

เกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(๕.๔) กลุ่มโครงการภายใต้คา่ใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

(๕.๕) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลก
มุสลิม 

(๕.๖) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการส่งกลับผู้หนีภัย   
การสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน 

(๕.๗) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

(๕.๘) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและ   
ความมั่นคงในกรอบอาเซียน 

(๕.๙) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหลังค าพิพากษาคดีปราสาท   
พระวิหาร 

(๕.๑๐) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับ    
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย 

(๕.๑๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมและจัดการประชุม   
ด้านป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย ์

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (Sustainability/มีความม่ังคั่ง ย่ังยืน) 

๑) เป้าหมาย 
(๑.๑) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยง

ที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 

(๑.๒) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศเพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืนของโลก 

๒) ค่าเป้าหมาย  
จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมไปค านวณอัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งในการบรรลุค่าเป้าหมาย อัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑ ต้องมากขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ – ๑๐ 
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีพื้นฐาน (baseline)  
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๓) ตัวชี้วัด  
(๓.๑) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม

ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาค ีโดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
- จ านวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านเศรษฐกิจ ความเชื่ อมโยง          

และนวัตกรรมกับตา่งประเทศท่ีส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) 
(๓ .๒) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ

ต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
- จ านวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับต่างประเทศ 

ซึ่งรวมถึงบริบทของ SEP for SDGs และการทูตเพ่ือการพัฒนา (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป)  
๔) แนวทางการพัฒนา 

(๔.๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน        
ของนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 
และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย  

(๔.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย  
เพ่ือมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่ส าคัญ
รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก  

(๔.๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญ    
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคตา่ง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากข้ึน  

(๔.๔) มีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ     
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ    
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 
เป็นต้น รวมทัง้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ 

(๔.๕) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ    
ในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทย    
และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการน าเข้าและใช้ประโยชน์ 
จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยค านึ งถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน 

(๔.๖) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหา
ตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ  

(๔.๗) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่ อยอดพ้ืนฐาน          
ที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพ่ือมุ่งให้
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง  
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(๔.๘) ขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้ าและอาหารของประเทศไทย     
ซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอดเทคโนโลยี   
และองค์ความรู้ของไทย 

(๔.๙) ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือจากต่างประเทศ เพ่ือรองรับ  
ความท้าทายควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสจากสังคมสูงวัยของไทยและของโลก รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วนที่มี
ศักยภาพของมิตรประเทศในด้านการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี    
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้ม      
ที่ส าคัญของโลก เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

(๔.๑๐) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศ ทั้งใน
ระดับทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๕) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
(๕.๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาล

ในต่างประเทศ 
(๕.๒) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ ายในการส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก            

ในต่างประเทศ 
(๕.๓) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ

ภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ 
(๕.๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาค

และอนุภูมิภาค 
(๕.๕) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่าง

ประเทศของไทย 
(๕.๖) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบการเข้าเป็น

สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศไทย (ระยะที ่๒) 
(๕.๗) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล

ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 
(๕.๘) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 

๒๕๖๕ 
(๕.๙) เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(๕.๑๐) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ 
(๕.๑๑) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
(๕.๑๒) เงินอุดหนุนงานพัฒนาชุมชนในทวาย 
(๕.๑๓) เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมส าหรับโรคติดต่อ

และโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพ่ือนบ้าน 
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(๕.๑๔) เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพ่ือนบ้าน 
(๕.๑๕) เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 
(๕.๑๖) โครงการพระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(๕.๑๗) โครงการพระราชด าริเพ่ือร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับ

ต่างประเทศของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
(๕.๑๘) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับ

ประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
(๕.๑๙) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ 
(๕.๒๐) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
(๕.๒๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการเรือ่งการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (Standard/มมีาตรฐานสากล) 

๑) เป้าหมาย  
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท

เชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
๒) ค่าเป้าหมาย  

(๒.๑) จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมไปค านวณอัตราเฉลี่ย      
ของช่วงที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งในการบรรลุค่าเป้าหมาย อัตราเฉลี่ยของช่วงที ่๑ ต้องมากขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ – ๑๐ 
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีพื้นฐาน (baseline)  

(๒ .๒) SDG Index Score ของไทย สูงกว่า SDG Regional Score ในอัตรามากกว่า        
ร้อยละ ๕ ในแต่ละช่วง 

๓) ตัวชี้วัด 
(๓.๑) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศ

ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
- จ านวนกิจกรรม/การประชุ ม/ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ สะท้อน         

ความพยายามของรัฐบาลไทยในการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ   

(๓ .๒) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

- จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับการมีบทบาทเป็นผู้เล่น     
ที่ส าคัญ และกิจกรรม/การประชุม ซึ่งไทยจัด/ร่วมจัดในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านที่ไทยมีแนวปฏิบัติที่ดี   

(๓.๓) อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์   
ของชาติมีพัฒนาการที่ดีข้ึน โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
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- SDG Index Score ของไทย สูงกว่า SDG Regional Score ในอัตรามากกว่า
ร้อยละ ๕ ในแต่ละช่วง  

๔) แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้   

และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล 
(๔.๒) ผลักดันให้มีการจัดท า ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายใน  

ประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดท าความตกลง     
กับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัติพันธกรณีระหว่าง   
ประเทศอย่างมีประสิทธิผล  

(๔.๓) มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่ส าคัญหรือท่ีส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทย 

(๔.๔) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็น   
ที่เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุ ษย์ มาตรฐาน   
การบินพลเรือน การเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และด าเนินนโยบายและมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ      
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากลด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๔.๕) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/
องค์กร และประชาชนไทย เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศท่ีส าคญั สามารถปรับตัวต่อความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

๕) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
(๕.๑) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้ารว่มเป็นสมาชิก 
(๕.๒) เงินอุดหนุนสมาคมอาเซยีนประเทศไทย 
(๕.๓) เงินสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด้าน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (อาเซียน) 
(๕.๔) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ 
(๕.๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(๕.๖) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ด้านการต่างประเทศ (CF) 
(๕.๗) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน       

การต่างประเทศ 
(๕.๘) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 
(๕.๙) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสันถวไมตรี 
(๕.๑๐) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบ

ภัยพิบัต ิ
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(๕.๑๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 
(๕ .๑๒) กลุ่ม โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยาย         

ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(๕.๑๓) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา 
(๕.๑๔) กลุ่มโครงการภายใตค่้าใช้จา่ยในการด าเนินกิจกรรมประจ าปีอาเซียน 
(๕.๑๕) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและ

ประเด็นระหว่างประเทศท่ีส าคัญ 
(๕.๑๖) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 
(๕.๑๗) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทย   

ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
(๕.๑๘) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน 
(๕.๑๙) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศระดับ

ภูมิภาคของสหประชาชาติ 
(๕.๒๐) กลุ่มโครงการภายใตค่้าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศ

พันธมิตรที่ส าคัญ 
(๕.๒๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญา

ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับกฎหมายทะเล 
(๕.๒๒) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้   

ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 
(๕.๒๓) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพ่ือปฏิรูปกระบวนการท างาน

ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๕.๒๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษา พัฒนา และส่งเสริม

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย 
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 

(Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ) 
๑) เป้าหมาย  

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 
๒) ค่าเป้าหมาย 

จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมไปค านวณอัตราเฉลี่ย ของช่วงที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งในการบรรลุค่าเป้าหมาย อัตราเฉลี่ยของช่วงที่  ๑ ต้องมากขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ – ๑๐            
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงเป็นปีพ้ืนฐาน (baseline)  

๓) ตัวชี้วัด 
(๓ .๑) ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์      

และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
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- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ส่วนราชการไทยจัด    
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยที่เก่าแก่และส าคัญ และส่งเสริมความนิยมไทยในหมู่ชาวต่างชาติ 

- จ านวนโครงการ/การทูตเชิงมนุษยธรรม เช่น ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม/
ผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ 

(๓.๒) ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย 
ดังนี้ 

- จ านวนครั้งที่ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ และการมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญในกรอบพหุภาค ี

(๓.๓) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/
ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- จ านวนกิจกรรมเพ่ือความสามัคคีของคนไทย/กิจกรรมคุ้มครอง และดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ/กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศตามยุทธศาสตร ์ 
5H ได้แก่ การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Head) การส่งเสริมทักษะอาชีพ (Hand) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง      
ทางจิตใจ (Heart) การสร้างเสริมสุขภาพ (Health) และการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย (Harmony) 

๔) แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึง 

องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพ่ือมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์
ประเทศไทย และเสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ 

(๔.๒) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
พันธมิตรรอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะท่ีดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ      
และทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยโดยชี้แจง
ข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

(๔.๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลือ
อ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย  

(๔.๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก 
และส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศที่ ส าคัญของภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้าง
ความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็นศูนย์กลาง    
ของที่ตั้งส านักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค  

(๔.๕) ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทย ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ เพ่ือให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยที่มี
ศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในระดับสากล รวมถึง    
มีโอกาสเข้าไปท างานและมบีทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ 

๕) แผนงาน/โครงการส าคัญ   
(๕.๑) กลุ่มโครงการภายใต้การประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความดี 
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(๕.๒) กลุม่โครงการภายใต้คา่ใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย 
(๕.๓) กลุม่โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทีโลก 
(๕.๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจทีมประเทศไทย 

๓.๒.๕ แผนปฏิบตัิราชการเรื่องการตา่งประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง) 
๑) เป้าหมาย  

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

๒) ค่าเป้าหมาย 
จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมไปค านวณอัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑           

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งในการบรรลุค่าเป้าหมาย อัตราเฉลี่ยของช่วงที่  ๑ ต้องมากขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ – ๑๐             
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีพ้ืนฐาน (baseline)  

๓) ตัวชี้วัด 
(๓.๑) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพ่ือพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศ

ในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ และการบริหารราชการ) อย่างมี
บูรณาการ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- จ านวนครั้งที่ จัดการประชุม/กลไกร่วมระหว่างส่วนราชการไทยในมิติ         
ด้านการต่างประเทศ 

(๓.๒) ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ        
โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- จ านวนครั้งที่จัดการประชุม/กิจกรรมที่มีภาคส่วนอื่น ๆ มีส่วนร่วม   
(๓.๓ ) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล โดยมี

หลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
- จ านวนผู้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่   
- จ านวนโครงการส าคัญด้านกงสุล อาทิ โครงการกงสุลสัญจร โครงการเอกสาร

ราชการ ๒ ภาษา โครงการระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) และโครงการจัดหน่วยหนังสือเดินทาง
เคลื่อนที ่ 

(๓ .๔ ) ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่ เป็นมิตร         
กับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายบุคคล/องค์กรทีเ่ป็นมิตรกับไทย 
๔) แนวทางการพัฒนา 

(๔.๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการและด าเนินงานด้านการต่างประเทศของส่วนราชการ
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล  
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(๔.๒) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการต่างประเทศและนโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทุกระดับ 

(๔.๓) เสริมสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน                  
ในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไกการทูตเพ่ือประชาชน การทูตสาธารณะ        
และการต่างประเทศของประชาชน 

(๔.๔) น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ในทุกมิติ       
และทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายใน        
และภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อแนวใหม่ 

(๔.๕) พัฒนาและยกระดับบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทยให้มีความเป็นเลิศ         
และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล        
ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการบริการแบบอัจฉริยะ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

(๔.๖) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับ     
ด้านการต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือด าเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  

(๔.๗) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน
การต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการก าหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตามการด าเนินงาน         
ที่ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารราชการ          
ในตา่งประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทมีประเทศไทยในต่างประเทศ 

(๔.๘) เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพ่ือนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพล   
ทางความคิด เพ่ือสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ 

๕) แผนงาน/โครงการส าคัญ    
(๕.๑) เงนิช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ  
(๕.๒) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ 
(๕.๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(๕.๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อ

สาธารณชน 
(๕.๕) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ 
(๕.๖) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ 
(๕.๗) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับผู้มี

สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ 
(๕.๘) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และ

ความคุ้มกันทางการทูต 
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(๕.๙) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินบทบาทผู้แทน
ของไทยในต่างประเทศ 

(๕.๑๐) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ 
(๕.๑๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ 
(๕.๑๒) กลุม่โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
(๕.๑๓) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศ       

แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ 
(๕.๑๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศ 
(๕.๑๕) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษา      

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต. ระยะที่ ๑
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ร่าง 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของกระทรวงการต่างประเทศ 

 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                 
๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (บาท) 

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ 

เงินนอกงบประมาณ ๒,๗๗๔,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๒,๗๗๔,๐๐๐,๐๐๐ 
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๓.๓.๒ วงเงินงบประมาณทั้งหมด  ๘,๑๕๖.๓๖    ล้านบาท  

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๑. เรื่องความร่วมมือด้าน
ความม่ันคงระหว่างประเทศ 
(Security/มีความม่ันคง) 

รวม ๑๒๒.๘๐ ๑๒๒,๘๐๔,๐๐๐     

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตรย์ิ 

๑๐.๓๐ ๑๐,๓๐๐,๐๐๐     

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โครงการที่ ๑: โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความม่ันคง  
งบรายจ่ายอ่ืน 
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทย     

ในต่างประเทศ 
๒๕.๙๐ ๒๕,๙๐๘,๑๐๐     

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โครงการที่ ๒: โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 
กิจกรรม : การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ  
งบรายจ่ายอ่ืน 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและ
ต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

๑.๙๙ ๑,๙๙๓,๑๐๐     

๑.๔  
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

.๗๘ ๗๘๕,๔๐๐     

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความม่ันคง  
กิจกรรม: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความม่ันคง  
งบรายจ่ายอ่ืน 
๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิภารกจิตามยุทธศาสตร์

ไทยต่อโลกมุสลิม  
๑๒ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐     

๑.๖ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการส่งกลับ   
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน 

๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐     

๑.๗ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานดา้นเขตแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๕๙ ๕๙,๐๐๐,๐๐๐     

๑.๘ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน ๕ ๕,๐๐๐,๐๐๐     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

การเมอืงและความม่ันคงในกรอบอาเซียน 
๑.๙ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการหลังค าพิพากษาคดี

ปราสาทพระวิหาร 
๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐     

๑.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย 

๑.๙๑ ๑,๙๑๗,๔๐๐     

๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มการประชุมและจัดการ
ประชุมด้านป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์  

๙ ๙๐๐,๐๐๐     

๒. เรื่องความร่วมมือด้าน 
เศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (Sustainability/  
มีความม่ังคั่ง ยัง่ยนื) 

รวม ๘๘๑.๘๕ ๘๘๑,๘๕๓,๑๐๐     

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
โครงการที่ ๒: โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ย่ังยืนของไทย 
กิจกรรมที่ ๑: ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
งบรายจ่ายอ่ืน 
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิภารกจิส่งเสริมสินค้าและ

ธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ  

๗ ๗,๐๐๐,๐๐๐     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิภารกจิส่งเสริมนโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ  

๑๘.๘๕ ๑๘,๘๕๙,๘๐๐     

๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ 

๑๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐     

๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือใน
กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

๓๕.๘๖ ๓๕,๘๖๔,๓๐๐     

๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทนุ
ระหว่างประเทศของไทย  

๑๔.๙๙ ๑๔,๙๙๐,๓๐๐     

๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลประโยชน์และ
ผลกระทบการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความ
รว่มมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศไทย 
(ระยะที่ ๒) 

๕ ๕,๐๐๐,๐๐๐     

๒.๗ ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ความริเริ่มแห่ง    
อ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 

๒๔.๙๘ ๒๔,๙๘๐,๗๐๐     

๒.๘ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการ
ประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ 

๒๙.๗๙ ๒๙,๗๙๖,๑๐๐     

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
โครงการที่ ๒: โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ย่ังยืนของไทย 
กิจกรรมที่ ๒: ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

งบอุดหนุน 

๒.๙ เงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินความร่วมมือเพื่อ    
การพัฒนาระหว่างประเทศ  

๓๔๔.๐๕ ๓๔๔,๐๕๖,๐๐๐     

๒.๑๐ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับผู้รับ
ทุนรัฐบาลต่างประเทศ 

.๘๐ ๘๐๐,๐๐๐     

๒.๑๑ เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

๔๔.๔๖ ๔๔,๔๖๖,๒๐๐     

๒.๑๒ เงินอุดหนุนงานพัฒนาชุมชนในทวาย ๑๘ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐     

๒.๑๓ เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมส าหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 

๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐     

๒.๑๔ เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนว
ชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 

๑๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐     

๒.๑๕ เงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินงานความร่วมมือ   
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖๕ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐     

๒.๑๖ โครงการพระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี 

๑๖๘.๗๐ ๑๖๘,๗๐๒,๐๐๐     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๒.๑๗ โครงการพระราชด าริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านวิชาการกับตา่งประเทศของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

๓๒ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐     

๒.๑๘ เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีให้กับประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน 
ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๑๕ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐     

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
โครงการที่ ๒: โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ย่ังยืนของไทย 
กิจกรรมที่ ๒: ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
งบรายจ่ายอ่ืน 
๒.๑๙ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุม

นานาชาติ  

๕.๖๖ ๕,๖๖๖,๔๐๐     

๒.๒๐ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศ  

๒๔.๙๓ ๒๔,๙๓๕,๘๐๐     

๒.๒๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว  

๓.๗๓ ๓,๗๓๕,๕๐๐     

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๓. เรื่องการพัฒนาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (Standard/ 
มีมาตรฐานสากล)  

รวม ๙๙๕.๑๙ ๙๙๕,๑๙๕,๗๐๐     

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
โครงการที่ ๓: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
กิจกรรมที่ : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
งบเงินอุดหนุน 
๓.๑ เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศ

ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก   
๕๒๖.๔๔ ๕๒๖,๔๔๕,๑๐๐     

๓.๒ เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย ๕ ๕,๐๐๐,๐๐๐     
๓.๓ เงินสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อ

การศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(อาเซียน) 

๑๑ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐     

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
โครงการที่ ๓: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
กิจกรรมที่ : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

งบรายจ่ายอ่ืน 

๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุม
นานาชาติ  

๔๗.๖๔ ๔๗,๖๔๕,๒๐๐     

๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชัว่คราว  

๒๑.๐๑ ๒๑,๐๑๘๐๐๐     

๓.๖ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกจิตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ (CF) อาทิ 

๑๕๐ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐     

๓.๗ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศ  

๓.๙๒ ๓,๙๒๘,๒๐๐     

๓.๘ ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ 

๑๐.๙๔ ๑๐,๙๔๘,๒๐๐     

๓.๙ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานสันถวไมตรี  ๑๒ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐     
๓.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตร

ประเทศ ที่ประสบภัยพิบัติ 
๓๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐     

๓.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับ
ประเทศต่าง ๆ  

๓.๐๘ ๓,๐๘๒,๗๐๐     

๓.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยาย
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  

๔๕.๒๖ ๔๕,๒๖๘,๘๐๐     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๓.๑๓ ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทย     
ในแอฟริกา 

๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐     

๓.๑๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรมประจ าปีอาเซียน  ๒๖.๕๐ ๒๖,๕๐๐,๐๐๐     
๓.๑๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิภารกจิยุทธศาสตร์พหุภาคี

และประเด็นระหว่างประเทศที่ส าคัญ 
๑๓.๐๓ ๑๓,๐๓๖,๙๐๐     

๓.๑๖ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการดา้นสิทธิมนุษยชน  ๑๐.๗๕ ๑๐,๗๕๖,๒๐๐     
๓.๑๗ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานดา้นส่งเสริมบทบาท

ของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
๑๙.๙๓ ๑๙,๙๓๔,๙๐๐     

๓.๑๘ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามกรอบข้อตกลง
ของประชาคมอาเซียน   

๒๙.๒๐ ๒๙,๒๐๔๖๐๐     

๓.๑๙ ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์หาเสียงส าหรับ      
การสมัครรับเลือกตั้งเพื่อต าแหน่งสมาชิก
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 
(International Law Commission – ILC) 

๒.๑๑ ๒,๑๑๘,๓๐๐     

๓.๒๐ ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
กับประเทศพันธมิตรที่ส าคัญ  

๖.๒๘ ๖,๒๘๗,๑๐๐     

๓.๒๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทะเล  

.๕๒ ๕๒๑,๕๐๐     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๓.๒๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการ    
องค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 

๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐     

๓.๒๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อปฏิรูป
กระบวนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

๗ ๗,๐๐๐,๐๐๐     

๓.๒๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการรกัษา พฒันา และ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย   

๙.๕๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐     

๔. เรื่องการส่งเสริมสถานะ
และบทบาทของประเทศไทย
ในประชาคมโลก (Status/ 
มีสถานะและเกียรติภูมิ) 

รวม ๓๐๑.๐๒ ๓๐๑,๐๒๕,๔๐๐     

โครงการที่ ๔: โครงการเสริมสรา้งภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก 
กิจกรรมที่ : เสรมิสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก 
งบอุดหนุน 
๔.๑ การประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิ    

ยุวทูตความดี 
๑๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐     

โครงการที่ ๔: โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก 
กิจกรรมที่ : เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก 
งบรายจ่ายอ่ืน 
๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อม่ันต่อ ๔๓.๒๖ ๔๓,๒๖๘,๙๐๐     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

ประเทศไทย  
๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้า    

ในเวทีโลก 
๑๗.๗๕ ๑๗,๗๕๖,๕๐๐     

๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิภารกจิทีมประเทศไทย  ๒๓๐ ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐     

๕. เรื่องการตา่งประเทศมี
เอกภาพและบูรณาการ 
(Synergy/มีพลัง) 

รวม ๕,๘๔๕.๐๙ ๕,๘๕๔,๐๙๑,๗๐๐     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ  
กิจกรรม : ส่งเสริมการด าเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ 
๕.๑ งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าสาธารณูปโภค) 
๑,๕๓๘.๘๖ ๑,๕๓๘,๘๖๑,๗๐๐     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ  
กิจกรรม : ส่งเสริมการด าเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ 
๕.๒ งบลงทุน ๒๗๕.๒๙ ๒๗๕,๒๙๒,๒๐๐     
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ  
กิจกรรม : ส่งเสริมการด าเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ  
งบเงินอุดหนุน 
๕.๓ เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทกุข์ได้ยากใน ๒๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

ต่างประเทศ 
๕.๔ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุน

รฐับาลของกระทรวงการต่างประเทศ  
๗๔.๙๒ ๗๔,๙๒๔,๙๐๐     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ  
กิจกรรม : ส่งเสริมการด าเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ 
งบรายจ่ายอ่ืน  
๕.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว 
๒๕.๔๔ ๒๕,๔๔๙,๖๐๐     

๕.๖ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้าน          
การต่างประเทศต่อสาธารณชน อาทิ  

๓.๘๗ ๓,๘๗๒,๑๐๐     

๕.๗ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย          
ในต่างประเทศ  

๔๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐     

๕.๘ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผูแ้ทนของไทย    
ในต่างประเทศ 

๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐     

๕.๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน
ส าหรับผู้มีสัญชาติไทยท่ีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ 

๑๕.๗๐ ๑๕,๗๐๐,๐๐๐     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๕.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้าน  
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต 

.๘๕ ๘๕๐,๐๐๐     

๕.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิ
บทบาทผูแ้ทนของไทยในต่างประเทศ  

๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐     

๕.๑๒ เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐     
๕.๑๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและ 

การต่างประเทศ 
๒๓.๓๒ ๒๓,๓๒๕,๔๐๐     

๕.๑๔ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐     
๕.๑๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากร

สารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ 

๒.๑๗ ๒,๑๗๔,๒๐๐     

๕.๑๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัย        
การต่างประเทศ 

๔.๔๓ ๔,๔๓๗,๖๐๐     

๕.๑๗ ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต. 
ระยะที ่๑ 

๓๑ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง  
ผลผลิตที่ ๑: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
กิจกรรมที่ ๑: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
๕.๑๘ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ๑๒๒.๑๘ ๑๒๒,๑๘๗,๓๐๐     
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
ผลผลิต: รายการบคุลากรภาครัฐ  
๕.๑๙ งบบุคลากร ๒,๖๙๗.๒๔ ๒,๖๙๗,๒๔๖,๓๐๐     
๕.๒๐ งบด าเนินงาน ๙๗๐.๗๗ ๙๗๐,๗๗๐,๔๐๐     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๘,๑๕๖.๓๖ ๘,๑๕๖,๓๖๔,๒๐๐     
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๓.๓.๓ โครงการส าคัญท่ีมีแผนที่จะด าเนินการ  

แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่องความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ (Security/มีความม่ันคง) 

๑.๑ 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ  
กรมสารนิเทศ  
(๑) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสส าคัญ 
(๒) โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กรมพิธีการทูต 
(๓) โครงการกิจกรรมน าคณะทูตานุทูตและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการตามแนวพระราชด าริ      
ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย 

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในตา่งประเทศ 
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
๑.๔  
 

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม  
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
(๑) โครงการจัดท าฐานข้อมลูเกี่ยวกับประเทศมุสลิม 
(๒) โครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ไทยกับโลกมุสลิม 
(๓) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ของอียิปต์ 
(๔) การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ OIC ครั้งที่ ๔๘ 
(๕) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอะมีรุ้ลฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
(๖) โครงการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
(๗) โครงการจัดเช่าส านักงานกงสุลฝ่ายฮัจย์ที่เมอืงเมกกะห์และเมืองมาดีนะห์ 
(๘) โครงการรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ       
งานเลี้ยงละศีลอด 
(๙) โครงการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ 
(๑๐) การประชุมสุดยอดผูน้ า OIC 
(๑๑) โครงการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับส านักเลขาธิการของ OIC 
กรมสารนิเทศ  
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แผนปฏิบัติราชการ 

(๑๒) โครงการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในโลกมุสลิม 
๑.๖ 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างย่ังยืน  
กรมองค์การระหว่างประเทศ 
(๑) การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพและการด ารงชีวิตให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบในฝั่งไทย 
และเมียนมา และการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานและอุปกรณ์สนับสนุนการด ารงชีวิตของผู้หนีภัย
การสู้รบและผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีปัญหาสถานะและสมควรได้รับความคุ้มครอง   
ด้านมนุษยธรรม 
(๒) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนกระบวนการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับเมียนมา อาทิ         
การประชุมคณะท างานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับประเทศ 
การอ านวยความสะดวกคณะ Case Management Team จากเมียนมาเพ่ือสัมภาษณ์        
ผู้หนีภัยการสู้รบ และการอ านวยความสะดวกระหว่างการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับประเทศ 

๑.๗ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๑) การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา 
(๒) การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย - เมียนมา 
(๓) การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนร่วมไทย - มาเลเซีย 
(๔) การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนร่วมไทย - ลาว 
(๕) การเจรจาเขตทางทะเลไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๑.๘ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในกรอบอาเซียน 
๑.๙ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหลังค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร 
๑.๑๐ ค่าใช้จา่ยในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย 
๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมและจัดการประชุมด้านป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์  
กรมองค์การระหว่างประเทศ 
(๑) โครงการเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของกระบวนการบาหลี และการประชุมภายใต้กรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสาร    
แนบท้าย 
(๒) การจัดประชุมหารือกลุ่มย่อยเรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
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๒. เรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Sustainability/ 
มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน) 
๒.๑ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินภารกิจส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ 

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
(๑) โครงการจัดงานสัปดาห์อาหารและผลไม้ไทยในเมืองเจดดาห์ (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์) 
(๒) การสร้างโอกาสและลู่ทางการขยายตลาดฮาลาล จากมุมมองของนักธุรกิจในพ้ืนที่ ประจ าปี 
๒๕๖๔ (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี) 
ส านักนโยบายและแผน 
(๓) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับคุณภาพสินค้าและมาตรฐานฮาลาลไทย    
ในภาวะความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู) 
(๔) โครงการขยายตลาดอาหารฮาลาลในประเทศบาห์เรน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา) 

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(๑) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกออนไลน์ ณ กรุงปกัก่ิง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิง่)  
(๒) โครงการเสริมสร้างนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ (การจัดกิจกรรมส่งเสริม     
การขายให้แก่ร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์ผ่านระบบออนไลน์ (Thai Culinary Delights 2021 
on Online platform) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา) 
(๓) การสอนและแข่งขันท าอาหารไทยในมณฑลซานตง (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงชิงต่าว)  
(๔) ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของไทยผ่านสื่อออนไลน์ (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครเฉิงตู) 
(๕) โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกในเขตกงสุลประจ าปี ๒๕๖๔ (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครโฮจิมินห์) 
(๖) โครงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยทางสื่อสังคมออนไลน์ “ครัวไทยสู่กวางตุ้ง”  
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว) 
(๗) “True Thai Taste” งานส่งเสริมโอกาสและศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารไทย      
ในมณฑลยูนนาน (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง) 
(๘) โครงการส่งเสริมอาหารไทยในโมซมับิก (สถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุมาปูโต)  
(๙) โครงการส่งเสริมความนิยมอาหารไทยด้วยสื่อดิจิทัล (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต) 
(๑๐) โครงการส่งเสริมความนิยมอาหารไทยในดูไบ ในภาวะ new normal (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองดูไบ) 
(๑๑) โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกในสมาพันธรัฐสวิส (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น)  
(๑๒) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยในเนเธอร์แลนด์  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุเฮก)  
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(๑๓) การผลิตรายการสอนท าอาหารไทย "Thai Cooking for Ambassadors" ส าหรับเผยแพร่
ในสื่อโซเชียล (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม)  
(๑๔) โครงการแข่งขันท าอาหารไทยออนไลน์  (Thailand's Online Cooking Contest 
Season 1) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์) 
(๑๕) Let’s Cook Thai in Croatia 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์)  
(๑๖) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกในสาธารณรัฐเช็ก (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุปราก) 
(๑๗) โครงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสเปน  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)  
(๑๘) โครงการพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าของธุรกิจ (entrepreneurial skills) แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารไทยที่เป็นคนไทยในสหราชอาณาจักรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในยุค Post-COVID-19 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน) 
(๑๙) โครงการเผยแพร่การท าอาหารไทยในโปรตุเกสผ่าน Key Opinion Influencer  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน) 
(๒๐) โครงการส่งเสริมตลาดอาหารไทยในโปแลนด์และยเูครน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ) 
(๒๑) โครงการเผยแพร่อาหารไทย "Amazing Thai Fine Dining in Oslo"  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล) 
(๒๒) ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนตุรกี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา) 
(๒๓) โครงการ “Amazing Thai Taste 4.0: Connecting Thai Spirit” (สถานกงสุลใหญ่     
ณ นครแฟรงเฟิร์ต) 
(๒๔) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานของบุคลากร        
ด้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก สหพันธ์ฯ (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครมิวนิก) 
(๒๕) โครงการส่งเสริมศักยภาพร้านอาหารไทยสู่ โลกออนไลน์ (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงซันติอาโก) 
(๒๖) โครงการส่งเสริมการเผยแพร่อาหารไทยในเปรู (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา) 
(๒๗) โครงการเสริมสร้างและเพ่ิมความนิยมในสินค้าอาหารไทยและวัตถุดิบอาหารไทย         
ในแคนาดา (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์) 
(๒๘) โครงการการสร้างโอกาสขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในติมอร์-เลสเต  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี) 
(๒๙) การประชาสัมพันธ์การประกอบอาหารไทยผ่านสื่อท้องถิ่น (สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย) 
(๓๐) โครงการอบรมเชฟอาหารไทยในกว่างซี ครั้งที่ ๒ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง) 
(๓๑) โครงการส่งเสริมอาหารไทยในอินเดียผ่านสื่อชั้นน า (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี) 
(๓๒) โครงการครัวไทยเพ่ือการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในอินเดียใต้ (สถานกงสุลใหญ่   
ณ เมืองเจนไน) 
(๓๓) โครงการครัวไทยสู่ครัวอินเดียตะวันตก (มุมไบ) (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ) 
(๓๔) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกเพ่ือสร้างกระแสนิยมอาหารไทยในออสเตรีย สโลวาเกีย และ
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สโลวีเนีย (สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงเวียนนา) 
(๓๕) โครงการเผยแพร่อาหารไทยชั้นสู งสู่ตลาดสากลระดับโลก (สถานเอกอัครราชทูต                     
ณ กรุงโคเปนเฮเกน)    
(๓๖) โครงการเสริมสร้างและเพ่ิมความนิยมในสินค้าอาหารไทยและวัตถุดิบอาหารไทย        
ในแคนาดา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา) 

๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ 

๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฒันาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมประจ าปีเอเปค 
(๒) โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong - Japan Cooperation) 
(๓) โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - ROK) 
(๔) กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง - คงคา (Mekong - Ganga Cooperation: MGC) 
(๕) โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 
(๖) โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion - GMS) 
(๗) โครงการภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission - MRC) 
(๘) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมประจ าปี ACMECS 
(๙) โครงการกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral 
Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) 
(๑๐) โครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม อินเดีย - เมียนมาร์ - ไทย (โครงการถนนสามฝ่าย) 
Trilateral Transport Linkage Project (Trilateral Highway Project) 
(๑๑) การด าเนินงานในกรอบสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association 
- IORA) 
(๑๒) กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนี เซีย - มาเลเซีย - ไทย 
(Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย  

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการด้านติดตามการด าเนินการตามพันธกรณี
การป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างประเทศ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลการคุ้มครองการลงทุน
ระหว่างประเทศ 
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(๔) ทบทวนการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีในกรอบอ่ืนๆ ของอาเซียน 
(๕) การเจรจาความตกลงเขตการคา้เสรีในกรอบ BIMSTEC 
(๖) การเข้าร่วมการประชุมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) 
(๗) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - อินเดีย 
(๘) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา 
(๙) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - EAEU 
(๑๐) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป 
(๑๑) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป 
(๑๒) การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) 
(๑๓) การเจรจาความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน - กลุ่มสหภาพยุโรปและ
ทวีปอเมริกา 
(๑๔) การเจรจาความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน - กลุ่มประเทศเอเชีย
แอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย 
(๑๕) การเจรจาความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน-กลุ่มประเทศเอเชีย 
แอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย 
(๑๖) การเจรจาความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน - กลุ่มประเทศเอเชีย 
แอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย 
(๑๗) การเพ่ิมขีดความสมารถของบุคลากรผ่านการเข้าฝึกอบรม 
(๑๘) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดความสมารถของบุคลากร 

๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศไทย (ระยะที่ ๒) 

๒.๗ ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 

๒.๘ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ 

๒.๙ เงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(๑) ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม) 
(๒) ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน ยกเว้น CLMV 

(๓) ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 

(๔) กลุ่มประเทศเอเชียใต้   

(๕) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 

(๖) กลุ่มประเทศเอเชียกลาง 
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(๗) กลุ่มประเทศแอฟริกา   

(๘) กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและ CIS   

(๙) จนี 

(๑๐) ความรว่มมือภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS) 

(๑๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS 

(๑๒) ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอ่ืนๆ (FEALAC, CICA, BIMSTEC, 
IORA etc.) 
(๑๓) การให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักสูตรนานาชาติ 

(๑๔) การประเมินผลโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒.๑๐ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ 

๒.๑๑ เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๑) ค่าบ ารุงองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา 
 
(๒) ค่าบ ารุงศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก 

(๓) ค่าบ ารุงประจ าปีสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก 

(๔) ค่าบ ารุงประจ าปีศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ 

๒.๑๒ เงินอุดหนุนงานพัฒนาชุมชนในทวาย 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(๑) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทวาย 
(๒) โครงการพัฒนา Technological University of Dawei 

๒.๑๓ เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมส าหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติ
ใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 

๒.๑๔ เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 
๒.๑๕ เงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๒.๑๖ โครงการพระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               

สยามบรมราชกุมาร ี
๒.๑๗ โครงการพระราชด าริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศ

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

๒.๑๘ เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ ให้กับประเทศ        
ก าลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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๒.๑๙ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ  

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(๑) การประชุมคณะท างานสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
อนุภาคลุ่มน้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 
(๒) การประชุม GMS Ministerial Meeting 
(๓) การประชุม Development Partner for Myanmar 
(๔) การประชุม Round Table for Lao PDR. 
(๕) การประชุม Pacific Islands Forum & Post Forum Dialogue 
(๖) การประชุม Development Partner for Timor Leste 
(๗) การประชุมคณะท างาน WGHRD - IMT-GT  
(๘) การประชุมคณะท างานภายใต้กรอบ ACMECS 
(๙) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - สิงคโปร์ 
(๑๐) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - มาเลเซีย 
(๑๑) การประชุม JDS สาขา HRD 
(๑๒) การประชุมวิชาการไทย - ลาว ณ สปป. ลาว 
(๑๓) การประชุม JC ไทย - ลาว 
(๑๔) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ศรีลังกา และไทย-มัลดีฟส์ 
(๑๕) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ปาเลสไตน์ 
(๑๖) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาร์เจนตินา และไทย - ชิลี 
(๑๗) การประชุม FEALAC SOM 
(๑๘) การประชุม Tokyo International Conference on African Development (TICAD) 
(๑ ๙ ) ก ารป ระชุ ม  Conference on Cooperation among East Asian Countries for 
Palestinian Development (CEAPAD) 
(๒๐) การประชุม High-level Political Forum (HLPF) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา    
(กรมฯ ร่วมเป็นองค์ประกอบ คผท. ไทย) 
(๒๑) การประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund (PGTF) for 
South-South Cooperation ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ    
เป็นสมาชิก) 
(๒๒) การประชุม Asia-Pacific DG Forum on South-South and Triangular 
Cooperation ครั้งที่ ๔ 
(๒๓) การประชุมในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ที่ได้รับเชิญ 
(๒๔) การประชุมในกรอบแผนโคลัมโบ (Colombo Plan) 
(๒๕) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - เมยีนมา 
(๒๖) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - กัมพูชา 
(๒๗) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - ลาว 
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(๒๘) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - ติมอร์ 
(๒๙) การประชุม Development Dialogue ครั้งที่ ๖ กับอิสราเอล ประจ าปี ๒๕๖๓ 
(๓๐) การประชุม ความร่วมมือทางวิชาการไทย - ภูฏาน 
(๓๑) การเป็นเจ้าภาพการประชุมเพ่ือติดตามประเด็นที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพ 

๒.๒๐ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  

 (๑) โครงการสนับสนุนงานให้ความรว่มมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนของไทย 
(การจัดงาน TICA Connect/ การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
เชิงรุก/ การส่งเสริมบทบาทความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย/การจัดสัมมนา   
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย      
/ โครงการ TICA HRD Roadshow ในต่างประเทศ) 

๒.๒๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(๑) โครงการส่งเสริมการลงทุนของไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน 
(๒) โครงการส ารวจเส้นทางและหารือความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(๓) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเป้าหมาย 
(๔) โครงการหารือกับ สอท. สกญ. เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือฯ 
(๕) การประชุม JC/JTC กลุ่มประเทศเอเชียใต ้
(๖) การประชุม JC/JTC กลุ่มประเทศแอฟริกา 
(๗) การประชุม JC/JTC กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 
(๘) การประชุม Bilateral Consultation (Latin Links) กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 
(๙) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับญี่ปุ่น/สาธารณรัฐเกาหลี 

๓. เรื่องการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศ (Standard/         
มีมาตรฐานสากล)  
๓.๑ เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

กรมอาเซียน  
(๑) เงินอุดหนุนส านักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 
(๒) เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียน - เกาหลี  
(๓) เงินอุดหนุนซีสแคป - ประเทศไทย (CSCAP)  

(๔) เงนิอดุหนุนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(๕) เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียน - จีน  
(๖) เงินอุดหนุนมูลนิธิอาเซียน 

๓.๒ เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย 
๓.๓ เงินสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนา   

ที่ย่ังยืน (อาเซียน) 
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๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ 
กรมเอเชียตะวันออก 
(๑) การเยือนมาเลเซียอย่างเปน็ทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
(๒) การประชุมหารือประจ าปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ ๗ 
(Annual Consultation) 
(๓) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่  ๑๕ และ         
การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่ชายแดน (JDS)     
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
(๔) การเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
(๕) การเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
(๖) นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ 
(๗) การเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
(๘) การประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service 
Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ ๑๕ 
(๙) การเยือนฟิลิปปินส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้บริหารของกระทรวง
การต่างประเทศ 
(๑๐) การเยือนบรูไนฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนระดับสูงของ
กระทรวงการต่างประเทศ 
(๑๑) การศึกษาลู่ทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – บรูไนฯ 
(๑๒) การเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
(๑๓) การเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
(๑๔) การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี  (Joint 
Commission for Bilateral Cooperation-JC) ไทย–กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ 
(๑๕) การเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
(๑๖) การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint 
Commission for Bilateral Cooperation - JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๓ 
(๑๗) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑๑ 
(๑๘) การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat 
– JCR) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๔ 

(๑๙) การประชุม Political Consultation Group (PCG) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๘ 

(๒๐) การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน (Strategic Dialogue) ครั้งที ่๖ 
(๒๑) การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
(๒๒) การหารือทวิภาคีระดบัอธิบดีไทย – ญ่ีปุ่น ครั้งที่ ๖ 
(๒๓) การประชุมและเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส าหรับ      
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) 
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(๒๔) การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญ่ีปุ่น (JTPPC) ครั้งที่ ๙ 
(๒๕) การประชุมทวิภาคีด้านการเมืองและความม่ันคงประจ าปี ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๖ 
(๒๖) การเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ผู้แทนระดับสูงของ
กระทรวงฯ 
(๒๗) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง (HLJC) ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ 
(๒๘) การเยือนเกาหลีใต้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ผู้แทนระดับสูงของ
กระทรวงฯ เพ่ือกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต ้
(๒๙) การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที ่๕ 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
(๓๐) การประชุม Political Consultations ไทย-สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๑  (ระดับปลัดกระทรวง) 
(๓๑) การประชุม Political Consultations ไทย - อียิปต์ ครั้งที่ ๖ 
(๓๒) การประชุมติดตามผลกลางปี (Mid-year Review) ไทย-บาหเ์รน 
(๓๓) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ (JEC) ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ ๔       
(ระดับรัฐมนตรี) 
(๓๔) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทวิภาคีไทย-อินเดีย (JC) ครั้งที่ ๙ (ระดับรัฐมนตรี) 
(๓๕) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคี ไทย-คาซัคสถาน ครั้งที่ ๔ 
(ระดับรัฐมนตรี) 
กรมยุโรป 
(๓๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๖ 
(๓๗) การประชุม OSCE Ministerial Council ครัง้ที่ ๒๗ ณ สาธารณรัฐแอลเบเนีย 
(๓๘) การประชุม 2020 OSCE Asian Conference ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
(๓๙) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซม 
(๔๐) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ประเทศฝ่ายเอเชียเป็นเจ้าภาพ) 
(๔๑) การประชุมเจ้าหน้าทีอ่าวุโส ASEM ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ประเทศฝ่ายยุโรปเป็นเจ้าภาพ) 
(๔๒) การประชุมคณะมนตรี ASEF เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สิงคโปร์ 
(๔๓) การประชุมคณะมนตรี ASEF เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (ประเทศฝ่ายยุโรปเป็นเจ้าภาพ) 
(๔๔) การเข้าร่วมการเจรจาการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU FTA) 
(๔๕) การหารือเชิงนโยบายไทย-เบลเยียม ครั้งที่ ๒ (Inbound) 
(๔๖) การประชุม Political Consultation ไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ ๓ (Inbound) 
(๔๗) การประชุม Political Consultation ไทย-อิตาลี ครั้งที่ ๓ (Inbound) 
(๔๘) การประชุม Political Dialogue ไทย-โปรตุเกส ครั้งที่ ๔ (Inbound) 
(๔๙) การประชุม Political Consultation ไทย-สเปน ครั้งที่ ๔ (Outbound (Virtual)) 
(๕๐) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (JCEC) ไทย-ฮังการี 
ครั้งที่ ๓ (Inbound) 
(๕๑) การประชุมปรึกษาหารือด้านการเมือง (Political Consultation) ไทย-สวีเดน ครั้งที่ ๓ 
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(Outbound) 
(๕๒) การประชุมปรึกษาหารือด้านการเมือง (Political Consultation) ไทย-เดนมาร์ก      
ครั้งที ่๕ (ไทยเป็นเจ้าภาพ/online) 
(๕๓) การประชุม Political Consultation ระหว่างกรมยุโรปกับกรมเอเชีย ๓ กต. รัสเซีย 
(๕๔) การประชุม Political Consultation ระดับ จนท. อาวุโส ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ ๑๙ 
(๕๕) การประชุม Political Consultations ไทย-ตุรกี ครั้ง ๖ ทีก่รุงอังการา ตุรกี 
(๕๖) โครงการจัดสัมมนา OSCE Asian Conference ค.ศ. ๒๐๒๑ 
(๕๗) โครงการจัดสัมมนา ASEM Seminar on Marine Sustainability 
(๕๘) การประชุม Political Consultation ไทย-ไอร์แลนด์ ครั้งที่ ๑ (Outbound) 
(๔๙) การประชุม Political Consultation ไทย-เนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ ๒ (Outbound) 
(๖๐) การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๔ (Outbound) 
(๖๑) การประชุมหารือด้านการมือง (Political Consultation) ไทย-สวิส ครั้งที่ ๕ (สวิสเป็น
เจ้าภาพ – Outbound/Online) 
(๖๒) การประชุม Political Consultation ไทย-ยูเครน 
(๖๓) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๘ 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
(๖๔) โครงการรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหรัฐอเมริกา 
(๖๕) โครงการสัมมนาทางธุรกิจเพ่ือขยายโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขัน    
ทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคลาตินอเมริกา 
(๖๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๓ (จัดในประเทศไทย) 
(๖๗) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๗ ที่ออสเตรเลีย  
(๖๘) การประชุม Thai - U.S. Strategic Dialogue ครั้งที่ ๘ 
กรมองค์การระหว่างประเทศ 
(๖๙) การประชุมคณะมนตรีองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)       
สมัยที่ ๑๑๑ ณ นครเจนีวา 
(๗๐) การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่  ๑๑ 
(๗๑) การประชุม Global Forum on Migration and Development (GFMD) ครั้งที่ ๑๓   
ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
(๗๒) การประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC)    
สมัยที่ ๑๐๙ ณ นครเจนีวา 
(๗๓) การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
(ExCom) สมัยที่ ๗๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
(๗๔) การประชุม High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges ณ นครเจนีวา 
(๗๕) การประชุมในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) 
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(๗๖) การประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ ง       
ใน ลั ก ษ ณ ะองค์ ก รและ พิ ธี ส ารแน บ ท้ าย  (UN Convention against Transnational 
Organized Crime (UNTOC) and its Protocols thereto) 
(๗๗) การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) สมัยทั่วไป 
(๗๘) การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) สมัย reconvened 
(๗๙) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ            
เป็นทะเลทราย (UNCCD) ครั้งที่ ๑๕ (UNCCD COP 15) 
(๘๐) การประชุม High-Level Segment และ Segment ต่าง ๆ รวมถึง Annual Ministerial 
Review ของการประชุมประจ าปี ๒๕๖๔ ของ ECOSOC ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่     
13-16 กรกฎาคม 2564 (Ministerial Segment) 
(๘๑) การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 
Assembly – UNEA) สมัยที่  ๕  ส่วนที่  ๙ ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔         
ผ่านระบบออนไลน์ 
(๘๒) การประชุม High-level Political Forum on Sustainable Development         
ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฏาคม 2564 (High-level Ministerial ระหว่างวันที่ 
13-15 กรกฎาคม 2564) 
(๘๓) การประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ ๕๔ 
(๘๔) การประชุม UN Climate Change Conference เมืองบอนน์ เยอรมนี (รอยืนยัน) 
(๘๕) การเข้าร่วมประชุม United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) 
(๘๖) การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ประจ าปี  ค.ศ. ๒๐๒๐/๒๐๒๑            
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(๘๗) การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพ่ือการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไมไ่ด้ สมัยที่ ๑๔ เดือนพทศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๓  
(๘๘) การประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM MM) ช่วงกลางป ี๒๕๖๔  
(๘๙) การประชุม UNESCO สมัยสามัญ ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๐/๒๐๒๑ 
(๙๐) การประชุม UNESCO-ICC-PV พระวิหาร และ ICC-Angkor นครวัด โดยคณะผู้แทน
รัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมภายใต้กรอบ International Coordination 
Committee (ICC) ของ UNESCO เกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ICC-PV) และนครวัด (ICC-
Angkor) 
(๙๑) การประชุม COPUOS 5th Session of the Scientific and Technical 
Subcommittee (ก.พ. ๒๕๖๔) 
(๙๒) การประชุม COPUOS 59th Session of the Legal Subcommittee (เม.ย. ๒๕๖๔) 
(๙๓) การประชุม COPUOS 63rd Session of the Committee on the Peaceful uses of 
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Outer Space (๑๒ – ๒๑ มิ..ย. ๒๕๖๔)  
(๙๔) การประชุม UNIDO Industrial Development Board  

(๙๕) การประชุม UNIDO General Conference สมัยที่ ๑๙ เดือนพทศจิกายน-ธันวาคม 
๒๕๖๓  
(๙๖) การประชุม UNIDO Programme and Budget Committee  
(๙๗) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงออสโล และ
การประชุมที่เก่ียวข้อง ณ นครเจนีวา (๒ ครั้ง) 
(๙๘) การประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ครั้งที่ ๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง    
(๒ ครั้ง) 
(๙๙) การประชุมรฐัภาคีอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง ครั้งที่ ๑๑ 
(๑๐๐) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้เกิด      
การบาดเจ็บร้ายแรงเกินความจ าเป็น หรือก่อให้เกิดผลโดยไม่จ ากัดเป้าหมาย และพิธีสาร    
แนบท้าย ค.ศ. ๒๐๒๑ 
(๑๐๑) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้านการลดอาวุธตามแบบ 
ได้แก่ อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล/ อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง/ อนุสัญญาว่าด้วย
อาวุธตามแบบบางชนิด/ สนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ 
(๑๐๒) การประชุม Women Peace Security Focal Points Network ครัง้ที ่๕ 
(๑๐๓) การประชุมที่เกี่ยวข้องในกรอบ Peacekeeping และ Peacebuilding (๒ ครั้ง) 
(๑๐๔) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ณ นครเจนีวา ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
และการประชุมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในกรอบอนุสัญญาฯ (๒ ครั้ง) 
(๑๐๕) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ครั้งที่ ๒๕ ณ กรงุเฮก 
(๑๐๖) การประชุมเต็มในกรอบความริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย            
ทีใ่ช้นิวเคลียร์ (รอยืนยันสถานที่) 
(๑๐๗) การประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา 
(๑๐๘) การประชุมสมัยสามัญทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ ๖๕  
ณ กรุงเวียนนา 
(๑๐๙) การประชุมในกรอบความริเริ่มด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง (PSI) (๒ ครั้ง) 
(๑๑๐) การประชุมภายใต้กรอบ Nuclear Security Contact Group (๒ รอบ) 
(๑๑๑) การประชุมระหว่างวาระว่าด้วยการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธในกรอบการประชุม ARF 
(๑๑๒) การประชุมในกรอบการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในระดับภูมิภาค ณ กรุงโตเกียว 
(๑๑๓) การประชุมทบทวนในกรอบสนธิสัญญาไม่แพรข่ยายอาวุธนิวเคลยีร์ (NPT)  ณ  นครนิวยอร์ก 
(๑๑๔) การประชุมรัฐภาคีของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons) 
(๑๑๕) การประชุมในกรอบการต่อตา้นการก่อการร้าย ณ นครนิวยอร์ก 
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(๑๑๖) การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ  
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(๑๑๗) การประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity) ครั้งที่ ๑๕ ณ นครคุณหมิง จีน (2nd quarter ของปี ๒๕๖๔) 
(๑๑๘) การประชุม 4 th Asia-Pacific Water Summit ณ คุมาโมโตะ ญี่ปุ่น เดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ 
(๑๑๙) การประชุม Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 
(Virtual) ปี ๒๕๖๔ 
(๑๒๐) การประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง ครั้งที่ ๒ 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
(๑๒๑) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาค อนุภูมิภาค (ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิ รวดี -เจ้าพระยา-แม่ โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – 
Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) 
(๑๒๒) โครงการข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) 
(๑๒๓) โครงการกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - ROK) 
(๑๒๔) โครงการกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong -Japan Cooperation) 
(๑๒๕) โครงการจดัประชุมระหว่างประเทศ (OECD) 
(๑๒๖) โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศ (APEC) 
(๑๒๗) โครงการเข้าร่วมการประชุม/เจรจาความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ 
(๑๒๘) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International 
Maritime Organization: IMO)  
(๑๒๙) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ World Economic Forum: WEF 
(๑๓๐) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ United Nations Conference on Trade and 
Development: UNCTAD 
(๑๓๑) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ Organisation for Economic Co-operation 
and Development: OECD 
(๑๓๒) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ World Trade Organization: WTO 
(๑๓๓) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  
(World Intellectual Property Organization: WIPO) 

(๑๓๔) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ The Group of 77: G77 และ South-South 
Cooperation 
(๑๓๕) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบเศรษฐกิจระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น BOAO 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๑๓๖) ประชุมเจรจาในกรอบความตกลงการค้าเสรีและความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
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(ทวิภาคี) (ประชุม ๘ ครั้ง) (กองพัฒนาฯ) 
(๑๓๗) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) 
สมัยที่ ๑๕ (COP15) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความหลากหลาย     
ทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๐ (CP/MOP10) (กองกฎหมาย) 
(๑๓๘) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
(UNCLOS) ครั้งที่ ๓๑ (กองกฎหมาย) 
(๑๓๙) การประชุมระดับรัฐบาลเพือ่เจรจาจัดท าร่างตราสาร BBNJ (International legally 
binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation 
and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ))               
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ  นครนิวยอร์ก  (กองกฎหมาย) 
(๑๔๐) การประชุมองค์กรพ้ืนดินท้องทะเลระหว่างประเทศ (International Seabed 
Authority – ISA) ครั้งที่ ๒๗ ณ เมืองคิงสตัน ประเทศจาเมกา (กองกฎหมาย) 
(๑๔๑) การประชุม Open-ended Informal Consultative Process ครั้งที่ ๒๒ ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก (กองกฎหมาย) 
(๑๔๒) การประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Legal 
Committee) ก ารป ระชุ ม  International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC 
Funds) และการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment 
Protection Committee - MEPC) ณ กรุงลอนดอน (กองกฎหมาย) 
(๑๔๓) การประชุมในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ครั้งที่ ๕๔ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (54th Session of the UNFCCC 
Subsidiary Bodies) (กองกฎหมาย) 
(๑๔๔) การประชุม Open-ended Working Group (OEWG) on Developments in the 
Field of Information and Telecommunications in the Context of International 
Security (กองกฎหมาย) 
(๑๔๕) การประชุมคณะท างานต่างๆ ของ UNCITRALณ ส านักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก  
(๔ ครั้งต่อปี) (กองพัฒนาฯ) 
(๑๔๖) การประชุมประจ าปี UNCITRAL สมัยที่ ๕๔ ณ ส านักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา 
(กองพัฒนาฯ) 
(๑๔๗) การประชุมคณะท างานต่างๆ ของ UNCITRAL ณ ส านักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา 
(๔ ครั้งต่อปี) (กองพัฒนาฯ) 
(๑๔๘) ประชุมคณะกรรมการหกในวาระการประชุมเรื่องการพิจารณารายงานประจ าปีของ
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ และการประชุม UN Meeting of Legal Advisors 
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก (กองพัฒนาฯ) 
(๑๔๙) ประชุมประจ าปีขององค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (AALCO) สมัยที่ 
๕๙ (กองพัฒนาฯ) 
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(๑๕๐) ประชุมสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (ILC) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (กองพัฒนาฯ) 
(๑๕๑) ประชุมสมัชชาใหญ่และคณะกรรมการบริหารของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN 
Law Association – ALA) (กองพัฒนาฯ) 
(๑๕๒) ประชุมเจรจาในกรอบความตกลงการค้าเสรีและความตกลงส่งเสริมและคุ้มครอง      
การลงทุน (พหุภาคี) (ประชุม ๑๒ ครั้ง) (กองพัฒนาฯ) 
(๑๕๓) การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม       
ทางอาญา (CCPCJ) (รอบที่ ๒) (กองสนธิสัญญา) 
(๑๕๔) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง   
ในลักษณะองค์กร (UNTOC) และการประชุมอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง (รอบที่ ๒) (กองสนธิสัญญา) 
(๑๕๕) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
(United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) สมั ยที่  ๑ ๔    
ณ ประเทศญี่ปุ่น (กองสนธิสัญญา) 
(๑๕๖) การประชุมด้านสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศในด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน  
(ในกรอบประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ) (กองสนธิสัญญา) 
(๑๕๗) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) และ
การประชุมอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (รอบที่ ๓) (กองสนธิสัญญา) 
(๑๕๘) การเจรจาจัดท าสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษไทย (กองสนธิสัญญา) 

๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  
กรมเอเชียตะวันออก 
(๑) การศึกษาสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพ้ืนที่ในประเทศเพ่ือนบ้าน CLMV 

๓.๖ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ (CF) 
ส านักนโยบายและแผน 
(๑) โครงการต่าง ๆ ส าหรับส านักงานในต่างประเทศ 
(๒) โครงการส าหรับส านักงานในประเทศ 

๓.๗ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานขอ้มูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  
กรมเอเชียตะวันออก 
(๑) โครงการ East Asia Unit 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
(๒) โครงการเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกาศึกษา 
กรมยุโรป 
(๓) โครงการ ASEM Day 
(๔) โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch) 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
(๕) โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางการด าเนินยุทธศาสตร์ไทยต่อประเทศในภูมิภาคอเมริกาและ
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แปซิฟิกใต้ (American and South Pacific Affairs - ASPA Watch) 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๖) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนธิสัญญา ระบบสารสนเทศ และองค์ความรู้ของ        
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (กองสนธิสัญญา) 

๓.๘ ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทตูและกงสุลใหญ ่
๓.๙ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสันถวไมตรี   

ส านักนโยบายและแผน 
(๑) โครงการมอบเงินสนับสนุนภาควิชาภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย     
ในสาธารณรัฐเกาหลี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล) 
(๒) โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลาครอบศิลาจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” และ 
“ปปร.” ที่เมืองบันดุง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา) 
(๓) โครงการสนับสนุนมูลนิธิ ALOLA เพ่ือฝึกอบรมการประกอบอาชีพแก่สตรีติมอร์ฯ ที่เผชิญ
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี)  
(๔) โครงการมอบหนังสือ ศิลปวัตถุวัฒนธรรม และเงินบริจาคให้กับหน่วยงานของจีน/
มองโกเลีย/เกาหลีเหนือ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง)  
(๕) โครงการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรวัฒนธรรมฟิลิปปินส์-ไทย (Philippine-Thai Cultural 
Organization – PTCO) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา) 
(๖) โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่สถาบันการศึกษาของจีนในเมือง  
เซี่ยเหมิน (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงเซี่ยเหมิน)  
(๗) สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยแก่โรงเรียนประถมศึกษา เหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่    
สิรินธร (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู)  
(๘) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรของประเทศไทยในภูมิภาคคันไซ (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครโอซากา)  
(๙) โครงการให้ทุนการศึกษาและฝึกงานแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและ
การค้าต่างประเทศ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว) 
(๑๐) มอบเงินให้สถาบันการศึกษาในกว่างซีเพ่ือสร้างมุมไทยและซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
เกี่ยวกับประเทศไทย (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง) 
(๑๑) โครงการสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิที่ช่วยเหลือชาวไทยในไต้หวัน (ส านักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทย) 
(๑๒) สวนไทยใจกลางกรุงเตหะราน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน) 
(๑๓) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ Muay Thai Association of Sri Lanka (MTASL) 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ) 
(๑๔) โครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศรีลังกา/มัลดีฟส์ (สถานเอกอัครราชทูต            
ณ กรงุโคลัมโบ) 
(๑๕) โครงการสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่สถาบันการเรียนรู้
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ของกาตาร์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา) 
(๑๖) Brighter Visions for Nepal 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ) 
(๑๗) โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในเซเนกัล 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์) 
(๑๘) การบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรที่ ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของรัฐบาล
ซาอุดีอาระเบีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด) 
(๑๙) โครงการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสชาวอินเดีย (สถานกงสุลใหญ่     
ณ เมืองเจนไน) 
(๒๐) โครงการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร ประจ าปี ๒๕๖๔ (สถานกงสุลใหญ่         
ณ เมืองกัลกัตตา) 
(๒๑) โครงการมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ Edhi Foundation (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี) 
(๒๒) โครงการบริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศล Binoria Welfare Trust เมืองการาจี                    
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี) 
(๒๓) โครงการสานสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา ไทย-บกท. ผ่านการสมทบทุนสร้างธรรมศาลาของ
วัดญามิญามิญุรีพุทธวิหารเมืองจิตตะกอง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา) 
(๒๔) โครงการบริจาคเงินเพ่ือบ ารุงรักษาศาลามิตรภาพไทย-อิสราเอล (สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงเทลอาวีฟ) 
(๒๕) โครงการจัดตั้ง Thai Corner และบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัยบูคาเรสต์ 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์)  
(๒๖) สนับสนุนการบูรณะอาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
เขตเทศบาลรากุนดา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม) 
(๒๗) โครงการบูรณะศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต)  
(๒๘) โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สาขาวิชาภาษาไทยและไทยศึกษามหาวิทยาลัยเกอเธ่ 
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต) 
(๒๙) โครงการถวายเงินเพือ่สนับสนุนการก่อสร้างหอปฏิบัติธรรมของวัดติสรณะ  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา) 
(๓๐) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลรัฐในเขตมิดเวสต์ 
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก) 

๓.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลอืแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ 
๓.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ  

กรมเอเชียตะวันออก 
(๑) โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ
กัมพูชา 
กรมยุโรป 
(๒) โครงการฉลองครบ ๙๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิส 
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๓.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความรว่มมือกบัประเทศเพื่อนบ้าน 

กรมเอเชียตะวันออก 
(๑) การสัมมนาด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน 
(๒) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้น ารุ่นใหม่ของประเทศเพ่ือนบ้าน (Emerging Leadership 
Project) 
(๓) การเชิญผู้แทนระดับสูงของเมยีนมาเดินทางเยือนไทย 
(๔) การพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยเพ่ือติดตามการเคลื่อนไหวและ
ทิศทางการเมอืง เศรษฐกิจและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และผลกระทบต่อไทย 
(๕) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการวางนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ภูมิภาค 
กรมสารนิเทศ 
(๖) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนากับต่างประเทศ 
ส านักนโยบายและแผน 
(๗) การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายส าหรับการติดตามคดีความใน สปป. ลาว  เพ่ือคุ้มครอง
และดูแลผลประโยชน์ให้แก่คนไทย (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์) 
(๘) การพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์และสารนิเทศของ สอท. ณ เวียงจันทน์  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์) 
(๙) การจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในลาว (Business Information Center 
- BIC) (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์) 
(๑๐) โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงบริเวณชายแดนไทย -มาเลเซีย     
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) 
(๑๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในพ้ืนที่ห่างไกล  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) 
(๑๒) โครงการจัดหาที่ปรึกษาดา้นกฎหมาย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) 
(๑๓) คุ้มครองดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในกัมพูชา (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงพนมเปญ)  
(๑๔) การจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกับภาคเอกชนไทยในกัมพูชา 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ)  
(๑๕) โครงการทูลเกล้ าฯ ถวายข้าวสารพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี 
พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา และพระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ) 
(๑๖) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ งานเทศกาล Sea Festival (สถานเอกอัครราชทูต    
ณ กรุงพนมเปญ) 
(๑๗) การส ารวจพ้ืนที่ เส้นทางเชื่อมโยง และโครงสร้างพ้ืนฐานในกมัพูชา (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงพนมเปญ) 
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(๑๘) โครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา (Business Information Centre-BIC)  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)  
(๑๙) โครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมระหว่างไทยกับเมียนมา 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)  
(๒๐) การพัฒนาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในเมียนมาเพ่ือส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้     
ตลอดชีวิต (สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงย่างกุ้ง)  
(๒๑) โครงการส ารวจพืน้ที่ชายแดนไทย – เมียนมา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง) 
(๒๒) โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)  
(๒๓) โครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ สอท. ณ กรุงฮานอย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย) 
(๒๔) จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพ่ือส่งเสริมภารกิจการคุ้มครองดูแลคนไทย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมงานด้านเศรษฐกิจและงานบริหารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย) 
(๒๕) ชุมชนไทยสัมพันธ์ กายใจร่วมกันเพ่ือการพัฒนา ((สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย) 
(๒๖) โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในเขตกงสุล (สถานกงสุลใหญ่         
ณ เมืองปีนัง)  
(๒๗) โครงการศึกษาข้อมูลและติดตามสถานะความเป็นอยู่ของคนไทยในเขตกงสุลจาก
ผลกระทบของ COVID-19 (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง) 
(๒๘) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่แขวงในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่   
ณ แขวงสะหวันนะเขต (สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต) 
(๒๙) โครงการจัดให้หน่วยทันตกรรมพระราชทานมาให้บริการประชาชนในเขตอาณา      
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต (สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต) 
(๓๐) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ให้บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information Centre 
- BIC) (สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต) 
(๓๑ ) โครงการเสริมสร้างเครือข่ ายมิตรของประเทศไทย (Friends of Thailand) กับ        
ภาคประชาชนเวียดนามในเขตกงสุล (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์)  
(๓๒) โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล  
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์) 
(๓๓) โครงการศูนย์ขอ้มูลธุรกิจ สกญ. ณ นครโฮจิมินห์ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์) 
(๓๔) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์กับผู้น าและผู้บริหารท้องถิ่น        
ในเขตกงสุลผ่านกิจกรรมสาธารณกุศล (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์) 
(๓๕) โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยใน สปป. ลาว  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์) 
(๓๖) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี และคนพิการ (สถานเอกอัครราชทูต           
ณ เวียงจันทน์) 
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(๓๗) โครงการเผยแพร่แนวคิดและผลส าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ           
ใน สปป.ลาว (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์) 
(๓๘) โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว ปี ๒๕๖๓-
๒๕๖๔ (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์) 
(๓๙) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและขยายลู่ทางการค้า การลงทุน การบริการ 
และการท่องเที่ยวไทย-สปป. ลาว (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์) 
(๔๐) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนไทยในมาเลเซียผ่านช่องทางออนไลน์ 
“Selamat คนไทย” (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) 
(๔๑) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระดับประชาชน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ) 
(๔๒) โครงการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – กัมพูชา  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ) 
(๔๓) โครงการส่งเสริมการแพทย์ดั้งเดิมในเมียนมาเพ่ือยกระดับความมั่นคงด้านสุขภาพ    
อย่างยั่งยืน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง) 
(๔๔) โครงการการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย เล็ก และกลาง (MSME) 
และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneurs) ระหว่างไทยกับเมียนมา  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง) 
(๔๕) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของเมียนมา  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง) 
(๔๖) โครงการส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม เพ่ือส่งเสริมลู่ทางการค้า การลงทุน  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย) 
(๕๗) โครงการเปิดบ้านเรียนรู้-สร้างโอกาสให้ธุรกิจไทย (Thailand Showcase)  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย) 
(๔ ๘ ) โค รงก ารสร้ า ง เค รื อ ข่ าย และกระชั บ คว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ น าภ าคการ เมื อ ง                
(พรรคคอมมิวนิสต์) ภาครัฐ และภาคประชาสังคมของเวียดนาม (Emerging Leaders Project 
2021) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย) 
(๔๙) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยออนไลน์ให้แก่
เยาวชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบาร)ู 
(๕๐) โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ แขวงสะหวันนะเขต) 
(๕๑) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองฝั่งโขง (สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต) 
(๕๒) โครงการสนับสนุนโครงการในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน สปป.ลาว (สถานกงสุลใหญ่         
ณ แขวงสะหวันนะเขต) 
(๕๓) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  (สถานกงสุลใหญ่             
ณ แขวงสะหวันนะเขต) 
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(๕๔) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนไทยศึกษา (Thai Studies) และภาษาไทยในเขตกงสุล 
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์) 
(๕๕) โครงการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจของไทยในเขตกงสุล (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครโฮจิมินห์) 

๓.๑๓ ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา 
๓.๑๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมประจ าปีอาเซยีน 

กรมอาเซียน 
(๑) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
(๒) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ และ ๓๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
(๓) การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 
(๔) การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม High-level Brainstorming Dialogue on Enhancing 
Complementarities between the ASEAN Community Vision 2 0 2 5  and the UN 
2030 Agenda for Sustainable Development 
(๕) การประชุม/การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน         
ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
(๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อียู 
(๗) การประชุมระดับรัฐมนตรี อาเซียน-อียู (AEMM) ครั้งที่ ๒๓ 
(๘) การประชุมคณะท างานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน เรื่องการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต 
(๙) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการพบหารือกับภาคีภายนอกอาเซียนหรือหน่วยงานหุ้นส่วน          
ความร่วมมืออ่ืน ๆ 
(๑๐) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
(๑๑) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ/การประชุมระหว่างรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติและประธานสมัชชาสหประชาชาติ และ      
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๗๖ 
(๑๒) การประชุม SEANWFZ Working Group และ SEANWFZ Executive Committee 
และการประชุม SEANWFZ Commission 
(๑๓) การประชุมรัฐมนตรีอาเซยีนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ/ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ/ การประชุมผู้บัญชาต ารวจตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล 
(๑๔) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด/การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด 
(๑๕) การประชุมของ ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR) 
(๑๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ARF 
(๑๗) การประชุม ARF Inter-Sessional Support Group Meeting on Confidence 
Building Measures and Preventive Diplomacy 
(๑๘) การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and 
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Transnational Crime 
(๑๙) การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief 
(๒๐) การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Maritime Security 
(๒๑) การประชุม ARF Experts and Eminent Persons (EEPs) 
(๒๒) การจัดกิจกรรมในกรอบ ARF 
(๒๓) การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Non-Proliferation and Disarmament 
(๒๔) การประชุม Steering Committee ของ ARMAC 
(๒๕) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials' 
Meeting: ASLOM) 
(๒๖) การประชุม ASEAN Maritime Forum และ Expanded ASEAN Maritime Forum 
(๒๗) การประชุม Coordinating Conference on the ASEAN Political-Security 
Community (ASCCO) 
(๒๘) การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประชุม
ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดปีงบประมาณ 
(๒๙) การประชุมที่เกี่ยวข้องนอกภูมิภาคอาเซียนของผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(๓๐) การจัดกิจกรรม AICHR Youth Debates on Human Rights 
(๓๑) การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(๓๒) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมที่เก่ียวข้อง 
(๓๓) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(๓๔ ) การประชุ ม  ARF Inter-Sessional Meeting on Security of and in the Use of 
Information and Communication Technologies (ARF ISM on ICTs Security)  
และการประชุม ARF Open Ended Study Group on Confidence Building Measures 
to Reduce the Risk of Conflict Stemming from the Use of Information and 
Communication Technologies (ARF Study Group on ICTs) 
(๓๕) การประชุมคณะท างานในการจดัท าแผนบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน 
(๓๖) การจัดการประชุมเพ่ือต่อยอดข้อริเริ่ม Connecting the Connectivities: ASEAN and 
the Regions 
(๓๗) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (COSTI) และการประชุม
รฐัมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(AMMSTI) 
(๓๘) การประชุมเจ้าหน้าทีอ่าวุโสอาเซยีน-แคนาดา (ASEAN-Canada Dialogue) 
(๓๙) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านคมนาคมอาเซียน (STOM) และการประชุมรัฐมนตรี
คมนาคมอาเซียน (ATM) 
(๔๐) การเข้าร่วมประชุมของ ออท. ประดาป พิบูลสงคราม (ที่ปรึกษากรมอาเซียน)                     
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) 
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(๔๑) ค่าใช้จ่ายการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัล ASEAN Digital Senior 
Officials Meeting (ADGSOM) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ASEAN Digital 
Ministers Meeting (ADGMIN) 
(๔ ๒ ) ก ารป ระชุ ม  ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) ร วม ทั้ ง     
การประชุมและกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 
(๔๓) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน -อินเดีย และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ASEAN – India SOM) 
(๔๔) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Dialogue) 
(๔๕) การประชุม Delhi Dialogue 
(๔๖) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย 
(๔๗) การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)   
(๔๘) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ และการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) 
(๔๙) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 
(๕๐) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทนุ – CCI 
(๕๑) การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) 
(๕๒) การประชุมเจ้าหน้าทีอ่าวุโสด้านการคลังอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน 
(๕๓) การด าเนินการตามแผนงาน IAI ฉบับที่ ๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕) 
(๕๔) การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP Ministerial 
Meeting) 
(๕๕) การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(RCEP-TNC) 
(๕๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) 
(๕๗) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 
(๕๘) การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA) 
และการประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕๙) ASEAN-Australia Forum 
(๖๐) ASEAN-New Zealand Dialogue 
(๖๑) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI) 
(๖๒) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) และ   
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (SOMCA) 
(๖๓) การประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (AMRDPE) ครั้งที่ ๑๒
และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (SOMRDPE)        
ครัง้ที่ ๑๘ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(๖๔) การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน (AMMS) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน 
(SOMS) และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๖๕) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) การประชุมคณะกรรมการอาเซียน
ด้านสตรีบวกสาม (ACW+3) และการประชุมอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 
(๖๖) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน (AMMY) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน         
ด้านเยาวชนบวกสาม (AMMY+3) และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(๖๗) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD)            
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD)          
และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๖๘) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (AMME) และการประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๖๙) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASOEN) และการประชุมอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง 
(๗๐) การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน       
(COP AATHP) 
(๗๑) การประชุมคณะท างานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง (TWG Mekong) และการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง  
(MSC Mekong) 
(๗๒) การประชุมคณะท างานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน (TWG) และการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ  
เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (MSC) 
(๗๓) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM) 
(๗๔) การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (AMMDM) 
(๗๕) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน (SLOM) ครัง้ที่ ๑๘ และการประชุมอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง 
(๗๖) การประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซยีน (ASCN) 
(๗๗) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษา (ASED) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านการศึกษา (SOM-ED) และการประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๗๘) การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (AHMM) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (SOMHD) และการประชุมอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
(๗๙) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ (SOMRI) 
(๘๐) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(COP) และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(๘๑) การประชุมคณะมนตรีร่วมศูนย์อาเซียน -เกาหลี (ASEAN-Korea Centre Annual 
Meeting of the Council) ครั้งที ่๑๓ 
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(๘๒) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK Dialogue)  ครั้งที่ ๒๔ 
(๘๓) การประชุมคณะมนตรีร่วมศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN-China Centre Joint Council 
Meeting: ACC JC) ครัง้ที ่๑๑ 
(๘ ๔ ) ก า รป ระชุ ม เจ้ าห น้ า ที่ อ าวุ โส อ า เซี ย น -จี น  (ASEAN-China Senior Officials’ 
Consultation-ACSOC) ครั้งที่ ๒๗ 
(๘๕) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Forum) ครั้งที ่๓๖ 
(๘๖) การประชุมคณะท างานอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของ
ภาคีในทะเลจนีใต้ (ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of 
the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: ASEAN-China 
JWG on DOC) ครั้งที ่๓๑ – ๓๔ รวม ๔ ครัง้ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน   
ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN-China Senior 
Officials’ Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of 
Parties in the South China Sea: ASEAN-China SOM on DOC)  ครั้งที่ ๑๙ – ๒๐  
รวม ๒ ครั้ง 
(๘๗) การประชุมเวทีเอเชียตะวันออก (East Asia Forum: EAF) ครั้งที่ ๑๙ 
(๘๘) การประชุม Network of East Asian Think-Tanks (NEAT) และ Network of ASEAN-
China Think-Tanks (NACT) 

๓.๑๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่ส าคัญ  
กรมองค์การระหว่างประเทศ 
(๑) โครงการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 
และด้านสิทธิมนุษยชน 
(๒) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๓) โครงการผลักดันนโยบายการทูตสาธารณสุขและการด าเนินแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก  
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
(๔) โครงการผลักดันประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะสมาชิก Human Security 
Network (HSN) 
(๕) โครงการภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา       
ทีย่ั่งยืน (Green Diplomacy) 
(๖) โครงการภารกิจการทูตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy) 
(๗) โครงการส่งเสริมบทบาทไทยในการเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของหน่วยงานระดับภูมิภาค  
ของสหประชาชาติ 
(๘) โครงการเผยแพร่ความรู้งานการทูตพหุภาคีแก่เยาวชนไทยและสาธารณชน 
(๙) โครงการกรมองค์การระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยสัญจร 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหประชาชาติแก่เยาวชนไทยและ/หรือสาธารณชน 
(๑๐ ) โครงการกรมองค์การระหว่างประเทศและ United Nations Country Team     



เอกสารแนบ ๒ 
 

43 
 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประเทศไทย เพ่ือขยายความร่วมมือบูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยงานไทย 
(๑๑) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๒) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส่งเสริมการตั้งส านักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการ
ประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย เพ่ือขยายการสร้างงาน สร้างรายได้ในประเทศไทย 
(๑๓) โครงการการรณรงค์หาเสียงให้กับการสมัครรับเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศ 
(๑๔) โครงการส่งเสริมบทบาทและสร้ างภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ           
ด้านการรักษาและเสริมสร้างสันติภาพ 
(๑๕) โครงการอบรมภาษาต่างประเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาสันติภาพ 
(๑๖) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในประเด็นด้านสตรี สันติภาพและความม่ันคง 
(๑๗) โครงการสร้างเสริมศักยภาพของหน่วยงานไทยเพ่ือยกระดับและบทบาทของไทยในกรอบ
การลดอาวุธระหว่างประเทศ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๑๘) การประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ระหว่างประเทศ (กองกฎหมาย) 
(๑๙) โครงการจัดจ้างนักวิจัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจให้ความเห็น
กฎหมายระหว่างประเทศประกอบการยกร่างและแก้ไขกฎหมายไทยในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ (กองกฎหมาย) 

๓.๑๖ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน  
กรมองค์การระหว่างประเทศ 
(๑) การด าเนินงานภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) เพ่ือการติดตาม
ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและค ามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก 
UPR รอบท่ี ๒ รวมถึงการจัดท ารายงานผลการด าเนินการระยะกลาง (Midterm Report) 
(๒) การด าเนินการตามพันธกรณีภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทย    
เป็นภาคี และพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ของไทย 
(๓) การส่งเสริมบทบาทและท่าทีไทยในด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในระดับภูมิภาค
และระหว่างประเทศ 
(๔) กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้ในด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทย   

๓.๑๗ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
กรมอาเซียน 
(๑) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับสาธารณชน 
(๒) โครงการเพ่ิมสมรรถนะของกรมอาเซียนในการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบายของไทยต่ออาเซียน 
กรมองค์การระหว่างประเทศ 
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(๓) การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ระดับนายกรัฐมนตรี 
หรอืรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
(๔) การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ระดับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ ๓ เดือน 
(๕) การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ระดับผู้แทนเยาวชน
ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการสาม ๓ สัปดาห์ 
(๖) การคัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที ่๗๖ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการสาม 
(๗) การประชุมเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ 

๓.๑๘ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน  
กรมสารนิเทศ 
(๑) โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพ่ือขับเคลื่อนประชาคม
อาเซยีน 
(๒) โครงการพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียน    
กรมอาเซยีน 
(๓) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับสาธารณชน 
(๔) โครงการเพ่ิมสมรรถนะของกรมอาเซียนในการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบายของไทยต่ออาเซียน 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๕) โครงการจ้างเหมาบริการนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงการค้าเสรีเพ่ือศึกษาและ
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่างๆ 

๓.๑๙ โครงการรณรงค์หาเสียงส าหรับการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission – ILC) 

๓.๒๐ ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรที่ส าคัญ  

กรมเอเชียตะวันออก 
(๑) การปฏิสัมพันธ์ระดับสูงเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน 
(๒) การศึกษาศักยภาพเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคคีวชูและโอกินาวะและ
ภูมิภาคชูโกกุของญี่ปุน่ 
(๓) การศึกษาสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพ้ืนที่ในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
(๔) การเชิญผู้แทนระดับสูงในภูมิภาคแอฟริกาเยือนไทยเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
(๕) การประชุมและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์และผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับ
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ประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้แบบยั่งยืน 

๓.๒๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทะเล  
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๑) โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณ ี 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเล (กองกฎหมาย) 

๓.๒๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๑) โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ 

(๒) โครงการสมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์กฎหมายระหว่างประเทศ 
๓.๒๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อปฏิรูปกระบวนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๓.๒๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษา พัฒนา และส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของไทย  

กรมเอเชียตะวันออก 
(๑) โครงการ China Watch  
(๒) การด าเนินยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส าหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA)  
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
(๓) โครงการส ารวจลู่ทางการขยายการคา้ - การลงทุนในตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ 
(๔) โครงการเยือนคาซัคสถานและสาธารณรัฐคีร์กีซเพ่ือกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาลู่ทาง
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
(๕) โครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนที่ส าคัญในแอฟริกา 
กรมยุโรป 
(๖) โครงการสัมมนาและแลกแปลี่ยนองค์ความรู้ด้ านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณ ฑ์             
ทางการเกษตรไทย-ยูเครน 
(๗) โครงการเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมของประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
(๘) โครงการส่งเสริมหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
(๙) โครงการความร่วมมืออย่างกว้างขวาง (Extensive Engagement) ไทย - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(๑๐) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และ
เศรษฐกิจดิจิทัลกับต่างประเทศ 
(๑๑) โครงการจ้างบุคลากรช่วยด าเนินงานด้านข้อมลูเศรษฐกิจ 
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(๑๒) โครงการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของไทยในด้านการลงทุนระหว่างประเทศและ
การจ้างนักวิจัยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของไทย 

๔. เรื่องการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (Status/มีสถานะและ
เกียรติภูมิ) 

๔.๑ การประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความด ี

๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อม่ันต่อประเทศไทย  
กรมยุโรป 
(๑) โครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ต่อยุโรป 
กรมสารนิเทศ 
(๒) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทยกับ
ต่างประเทศ 
(๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านสารนิเทศ 
(๔) โครงการงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศท่ีปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย 

(๕) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านสื่อชั้นน าระดับโลก  
(๖) โครงการเผยแพร่การด าเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยผ่านสื่อต่าง ๆ  
(๗) โครงการด้านการทูตวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ 
กรมพิธีการทูต 
(๘) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและป้องกันการละเมิดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของประเทศไทย 

๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทโีลก 
กรมสารนิเทศ 
(๑) โครงการการทูตเชิงรุกเพ่ือผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทีโลก 

๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจทีมประเทศไทย 
ส านักนโยบายและแผน 
(๑) โครงการเทศกาลไทยในสาธารณรัฐเกาหลีออนไลน์ ครั้งที่ ๑ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล) 
(๒) โครงการ Roadshow เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของไทย และเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเกาหลีใต้ที่มีต่อประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงโซล) 
(๓) โครงการจัดท าข้อมูลส าหรับเว็บไซต์ข้อมูลศูนย์ BIC (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา) 
(๔) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี)  
(๕) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปกัก่ิง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง) 
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(๖) โครงการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (เมืองเซี่ยเหมนิ) (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน) 
(๗) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว)  

(๘) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองซอีาน)  
(๙) ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทย (Business Information Center) ณ เมืองฮ่องกง และเมืองมาเก๊า 
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง)  
(๑๐) โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสินค้า SMEs ไทยไปเสฉวนผ่านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์    
ข้ามพรมแดน (Cross-border E-commerce) (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู)  
(๑๑) โครงการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (นครเฉิงตู) (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู)  
(๑๒) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน นครเซี่ยงไฮ้ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้) 
(๑๓) โครงการเสริมสร้างเครือข่าย Friends of Thailand in Japan (สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงโตเกียว)  
(๑๔) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่นผ่านเว็บไซต์และ             
สื่อสังคมออนไลน์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว)  
(๑๕) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับส่วนภู มิภาคของญี่ ปุ่ น             
เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ 
New S-Curve (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว)  
(๑๖) โครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว)  
(๑๗) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมงิ)  
(๑๘) ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง)  
(๑๙) ศูนย์ข้อมูลเพือ่ธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง)  
(๒๐) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองฟูกูโอกะ)  
(๒๑) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจในไต้หวัน (BIC) (ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย)  
(๒๒) โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการด้านสาธารณสุขในเซเนกัล (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงดาการ์)  
(๒๓) ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย-อินเดีย (thaiindia.net) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี) 
(๒๔) โครงการตอบค าถามเกี่ยวกับประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ (Namaste Thailand 
Online Quiz 2021) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี) 
(๒๕) โครงการส่งเสริมการน าเข้าสินค้าและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในกรุงมัสกัต  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกตั)  
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(๒๖) โครงการประกวดภาพวาดเกี่ยวกับประเทศไทย (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน)  
(๒๗) โครงการประชาสัมพันธ์โอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในรัฐตอนใต้ของอินเดีย  
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน)  
(๒๘) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในรัฐตอนใต้ของอินเดีย (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงเจนไน)  
(๒๙) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์ (Business Information Center - BIC) (สถานกงสุลใหญ่      
ณ เมืองการาจี)  
(๓๐) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในคูเวต (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ คูเวต)  
(๓๑) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนไทยศึกษา (Thai Studies) และการค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับประเทศไทยในห้องสมุดชั้นน าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเบอร์ลิน) 
(๓๒) โครงการน าร่องพัฒนากรอบและแผนความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร ในระดับ
ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและกรุงเบอร์ลินผ่านระบบ virtual conference  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน) 
(๓๓) โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถของประเทศไทย 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น)  
(๓๔) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับออสเตรีย ปี ๒๕๖๔ (สถานเอกอัครราชทูต   
ณ กรุงเวียนนา) 
(๓๕) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเมืองและเศรษฐกิจ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก)  
(๓๖) การจัดซื้อพ้ืนที่สื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)  
(๓๗) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างไทยกับสเปน  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)  
(๓๘) โครงการศูนย์ข้อมูลเพือ่ธุรกิจไทย (BIC) ในสเปน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)  
(๓๙) สัมมนาธุรกิจ (แบบออนไลน์) เพ่ือส่งเสริมการลงทุนของสเปนในไทย  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)  
(๔๐) โครงการ Virtually Thailand 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน) 
(๔๑) โครงการ Experience Thailand (ระยะท่ี ๒) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ) 
(๔๒) ค้นคว้าและจัดท าฐานข้อมูลของรัฐไบเอิร์นฯ และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก  
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก)  
(๔๓) โครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU)  
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(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์)  
(๔๔) โครงการปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (สถานเอกอัครราชทูต     
ณ กรุงบราซิเลีย) 
(๔๕) โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในอาร์เจนตินา (BIC) (สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรงุบัวโนสไอเรส)  
(๔๖) โครงการประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนไทย ณ เมืองส าคัญทางเศรษฐกิจของ
เม็กซิโก (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก) 
(๔๗) โครงการศูนย์เว็บไซต์ภาษาสเปนเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาและประเทศท่ีใช้ภาษาสเปน (สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงเม็กซิโก) 
(๔๘) โครงการศูนย์ข้อมูลเพือ่ธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน) 
(๔๙) โครงการจัดท าข่าวสารและพัฒนาช่องทางสื่อสารเพ่ือการสร้างความเชื่อมั่นและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน) 
(๕๐) โครงการฟ้ืนฟูธุรกิจไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจากวิกทตปี ๒๕๖๓  
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส)  

(๕๑) โครงการ “Thailand Game Day” เพ่ือประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมเกมไทยในเกาหลีใต้ 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล) 
(๕๒) โครงการเทศกาลภาพยนตร์ไทยในอินโดนีเซีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา) 
(๕๓) โครงการส ารวจลู่ทางเศรษฐกิจและการลงทุนในเมืองเศรษฐกิจส าคัญของอินโดนีเซีย 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา) 
(๕๔) โครงการงานเทศกาลไทยในติมอร์-เลสเต ๒๐๒๑ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี) 
(๕๕) โครงการส่งเสริมศิลปะมวยไทยในติมอร์-เลสเตเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ไทยกับ         
ภาคการเมืองและภาคประชาชนท้องถิ่น (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี) 
(๕๖) โครงการเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง) 
(๕ ๗ ) โครงการจั ด ฉายภ าพยนตร์ ไทย /เข้ าร่ วม เทศกาลภ าพยนตร์ ใน ฟิ ลิ ป ปิ น ส์                
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุมะนิลา) 
(๕๘) 13th Thailand Grand Fair (2021) (สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน) 
(๕๙) โครงการการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของไทยส าหรับอนาคต โดยใช้ประโยชน์จาก
การปฎิบัติเป็นเลิศของสิงคโปร์ (best practice) ในยุคภายหลังสถานการณ์ COVID-19 และ
ยุค Post-Lee Hsien Loong (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์) 
(๖๐) โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อดิจิทัล (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน) 
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(๖๑) โครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทยผ่านสื่อมวลชนจีน (มณฑลฝูเจี้ยน)  
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน) 
(๖๒) โครงการเทศกาลไทย ๔.๐ และประเทศไทยศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพ  
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง) 
(๖๓) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับมณฑลเสฉวน/มหานครฉงชิ่ง เพ่ือเพ่ิมโอกาส        
ทางเศรษฐกิจของไทย (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงต)ู 
(๖๔) โครงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-เสฉวน  
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉงิต)ู 
(๖๕) โครงการส่งเสริมความนิยมไทยในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าแยงซี (สถานกงสุลใหญ่    
ณ นครเซียงไฮ้) 
(๖๖) งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๒๑ (Thai Festival 2021) และงานส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยในกรุงโตเกียวและจังหวัดอ่ืน ๆ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว) 
(๖๗) โครงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้กับหน่วยงานในภูมิภาคคันไซและชิโกะกุ 
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา) 
(๖๘) งานเทศกาลไทยในเขตคันไซ (นครโอซากา) ครั้งที่ ๑๘ (Thai Festival, Kansai-Osaka 
2021) (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา) 
(๖๙) โครงการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจระหว่าง EEC กับ GBA (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว) 
(๗๐) โครงการมุมวรรณกรรมไทยที่หอสมุดนครกว่างโจวในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – จีน (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว) 
(๗๑) โครงการงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๖ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว) 
(๗๒) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับของจีน
ในมณฑลยูนนาน มณฑลกุย้โจว และ/หรือมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง) 
(๗๓) งานเทศกาลอาหารไทยในจังหวัดฟูกูโอกะ (Thai Food Festival 2021) (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองฟกููโอกะ)  
(๗๔) การจัดเสวนาทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ประเทศไทยในหมู่ภาคธุรกิจเอกชน
ญ่ีปุ่นในภูมิภาคคิวชูและจูโกะก ุ(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ) 
(๗๕) Knowledge Bank 2021 (ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย) 
(๗๖) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในเอธิโอเปียและเซเชลส์ (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงไนโรบี) 
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(๗๗) Thai Education Fair in Nepal 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ) 
(๗๘) โครงการเทศกาลภาพยนตร์ไทย Namaste Thailand Film Festival 2021 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุนิวเดลี) 
(๗๙) Thai Week in Bahrain 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา) 
(๘๐) โครงการปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและมิตรประเทศไทยในบาห์เรน (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงมานามา)  
(๘๑) โครงการเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและบาห์เรน (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงมานามา) 
(๘๒) โครงการ Thai Festival - Online Edition 2021 (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา) 
(๘๓) โครงการเสริมสร้างเศรษฐสัมพันธ์ไทย – อินเดียตะวันตก เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ     
ด้านเศรษฐกจิ การค้า การลงทุน และนวัตกรรม (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ) 
(๘๔) การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย           
- สวิตเซอร์แลนด์ ปี ๒๕๖๔ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบริ์น) 
(๘๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือไทย – เดนมาร์กเพ่ือขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG    
(Bio-Circular-Green Economy) ของไทย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน) 
(๘๖) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการในสาขาธรณีวิทยา และธรณีสิ่งแวดล้อม
ระหว่างไทยกับโรมาเนีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์) 
(๘๗) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยผ่านศิลปะวัฒนธรรมไทย
ร่วมสมัย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม) 
(๘๘) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยกับสวีเดน (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรงุสตอกโฮล์ม) 
(๘๙) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข (health security) ไทย-นอร์เวย์:     
การจัดเสวนาเชิงวิชาการ (webinar) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการป้องกันการแพร่    
ของโรคระบาด โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารติดตามการเคลื่อนย้ายยของประชากร  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล)  
(๙๐) โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน Startup ระหว่างไทยกับนอร์เวย์ 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล) 
(๙๑) จัดท าฐานข้อมูลศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-
เวือร์ทเทมแบร์ก เพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง ๑๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เยอรมน ี 
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก) 
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(๙๒) โครงการจัดสัมมนาออนไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่าง
ไทยกับฟินแลนด์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ) 
(๙๓) โครงการจัดสัมมนาออนไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสังคม
ผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุระหว่างไทยกับฟินแลนด์ (สถานเอกอัครราชทูต      
ณ กรุงเฮลซิงกิ) 
(๙๔) โครงการจัดสัมมนาออนไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมธุรกิจ startups 
ระหว่างไทยกับฟินแลนด์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงก)ิ 
(๙๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไทย – ออสเตรเลีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา) 
(๙๖ ) โครงการกระชับความสัม พันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลี ย               
เพ่ือเตรียมการฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ออสเตรเลีย 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา)  
(๙๗) โครงการเทศกาลไทยในออสเตรเลีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา) 
(๙๘) โครงการขยายตลาดการค้าไทย-ชิลี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก) 
(๙๙) โครงการจัดสัมมนาส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวไทยในบราซิล (Thailand 
Roadshow in Brazil) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย) 
(๑๐๐) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง (สถานเอกอัครราชทูต         
ณ กรุงบราซิเลีย) 
(๑๐๑) โครงการน านักธุรกิจไทยเยือนเปรูและโคลอมเบีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา) 
(๑๐๒) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาข้อมูลเชิงลึกการเมืองและเศรษฐกิจ (สถานเอกอัครราชทูต    
ณ กรงุลิมา) 
(๑๐๓) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนในการก าหนดนโยบายและมีอิทธิพล         
ทางความคิดในสหรัฐฯ เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน) 
(๑๐๔) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบบการเมืองสหรัฐฯ แก่เยาวชน
ไทย-อเมริกัน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน) 
(๑๐๕) โครงการส่งเสริมโอกาสการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐฯ (สถานเอกอัครราชทูต   
ณ กรุงวอชิงตัน) 
(๑๐๖) โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ  
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน) 
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(๑๐๗) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายของไทย  
ในสหรัฐฯ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน) 
(๑๐๘) โครงการจดัการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ Startup (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์) 

๕. เรื่องการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง) 

๕.๑ งบลงทุน  
ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างในประเทศ 
(๑) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารที่ท าการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 
(ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน) 
(๒) งานปรับปรุงระบบกันซึมสวนบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างโซน C และ D,E อาคารที่ท าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา (ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน) 
(๓) งานปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในวิเทศสโมสร และโถงประวัติศาสตร์หน้าวิเทศ
สโมสร อาคารที่ท าการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา (ส านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน) 
(๔) งานปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในห้องนราธิป อาคารที่ท าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ถนนศรีอยุธยา (ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน) 
(๕) งานจ้างออกแบบและจัดท าป้ายตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของห้องสมุดกระทรวงการต่างประเทศ 
ถนนศรีอยุธยา (กองบรรณสารและห้องสมุด) 
(๖) งานปรับปรุงหลังคาและโครงสร้างหลังคา พร้อมเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ าฝน อาคาร
บรรณสาร กองบรรณสารและห้องสมุด หลังที่ ๑ และ ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ (กองบรรณสารและ
ห้องสมดุ) 
(๗) งานปรับปรุงบ่อหน่วงน้ า พร้อมติดตั้งปั๊มน้ า อาคารบรรณสาร กองบรรณสารและห้องสมุด
หลังที่ ๑ และ ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ (กองบรรณสารและห้องสมุด) 
(๘) งานปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่ท าการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies 
Center: ISC) (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 
(๙) งานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องอบรมและห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ของสถาบัน  
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จ านวน ๓ ห้อง คือ ห้องอบรม ๑ ห้อง และห้องกิจกรรม
อเนกประสงค์ ๒ ห้อง (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 
- ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ 
(๑๐) ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)  



เอกสารแนบ ๒ 
 

54 
 

แผนปฏิบัติราชการ 

(๑๑) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สถานเอกอัครราชทูต   
ณ เวียงจันทน์) 
(๑๒) เปลี่ยนพรมปูพื้นห้องท างานข้าราชการ และทางเดินชั้น ๒ และ ๓ (สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงมาดริด) 
(๑๓) ปรับปรุงห้องครัวและห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง (ใต้ดิน) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด) 
(๑๔) ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์)  
(๑๕) ปรับปรุงอาคารที่ท าการ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต) 
(๑๖) ปรับปรุงสถานเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย) 
(๑๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท าเนียบเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์) 
(๑๘) ปรับปรุงทาสีอาคารท าเนียบเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด) 
(๑๙) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาท าเนียบเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว) 
(๒๐) ปรับปรุงซ่อมแซม Boiler ท าเนียบเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว) 
(๒๑) ปรับปรุงลิฟท์ล าเลียงอาหาร (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม) 

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการตา่งประเทศต่อสาธารณชน  

กรมสารนิเทศ 
(๑) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนในด้านการต่างประเทศและบทบาทของไทย
ในเวทีโลก 
(๒) โครงการบัวแก้วสัญจร 
(๓) โครงการพัฒนาสถานีวิทยุสราญรมย์เป็นระบบดิจิทัล 
กรมพิธีการทูต 
(๔) โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการรับรองบุคคลส าคัญต่างประเทศและการสร้าง
เครอืข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคคลส าคัญต่างประเทศ (กองรับรอง) 
(๕) โครงการกรมพิธีการทูตสัญจรเพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคการท างานของกงสุล            
ในต่างจังหวัด (กองเอกสิทธิ์ฯ) 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๖) โครงการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ 

๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล 
(๑) โครงการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายและล่ามประจ าสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
(๒) โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนไทยในต่างประเทศ เครือข่ายชุมชนไทย และอาสาสมัคร  
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คนไทยในต่างประเทศ 
(๓) โครงการสนับสนุนกิจกรรมให้แก่นักเรียนไทยและนักศึกษาไทยในต่างประเทศ 
(๔) โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสามัคคีในกลุ่มชุมชนไทยในต่างประเทศ 
(๕) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม    
ในวันส าคัญต่าง ๆ 
(๖) โครงการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรที่ท าประโยชน์แก่คนไทยในต่างประเทศ รวมทั้ง
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือช่วยเหลืองานการกงสุล 
(๗) โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทย 
ในต่างประเทศ อาทิ การเสริมสร้างความรู้ที่ เป็นประโยชน์ การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ     
การฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น 
(๘) โครงการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนไทยและชุมชนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

๕.๔ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ 

๕.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับผู้ มีสัญชาติ ไทยที่อาศัยอยู่            
ในต่างประเทศ 

๕.๖ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต 
๕.๗ ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ  

กรมพิธีการทูต 
(๑) โครงการพัฒนาระบบการยื่นค าร้องขออ านวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege) และเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน  
ทางทูตและกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ ระยะที ่๖ 

๕.๘ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
(๑) การพัฒนาบุคลากรทางการทูตและการต่างประเทศ ทุกระดับ ทุกสายงาน เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการทูตและการต่างประเทศ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะด้านการบริหาร
จัดการ 
(๒) การด าเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกทษของบุคลากรภาครัฐ  
การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกทษตามมาตรฐานสากล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภารกิจด้าน
การทดสอบ 
(๓ ) การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการปฏิบัติ งานด้านการ ทูตและ                
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การต่างประเทศ 
(๔) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาบุคลากรทางการทูตและ       
การต่างประเทศกับองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการทูตของต่างประเทศ และ          
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศสู่สาธารณชน 

๕.๙ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

(๑) การจัดท านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี  
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
(๒) การประดับตกแต่งอาคารกระทรวงฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(๓) การประดับตกแต่งอาคารกระทรวงฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา                   
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
(๔) การประดับตกแต่งอาคารกระทรวงฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(๕) การประดับตกแต่งอาคารกระทรวงฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๕.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของภาครัฐ 

๕.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศ 
ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ 
(๑) แผนงานประชุม/สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่และจัดท าข้อเสนอแนะทางนโยบาย  
ด้านการต่างประเทศ 
(๒) แผนงานผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการ เพ่ือเผยแพร่และจัดท าข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ด้านการต่างประเทศ 
(๓) แผนงานการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในลักษณะเดียวกันทั้งใน
และต่างประเทศ 

๕.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ 
กต. ระยะที่ ๑ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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(๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต.  
ระยะที่ ๑ 

 


