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ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 
รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 

ความมั่นคง ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวช้ีวัดทั้งในส่วน
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ  และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 
 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ประเด็น การต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 

รวดเร็วและมีนัยส าคัญ อาทิ การมีหลายมหาอ านาจในภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกประเทศที่สามารถส่งผลดี 
ต่อประเทศไทย เนื่องจากจะช่วยป้องกันสถานการณ์ที่ภูมิภาคจะมีเพียงขั้วอ านาจเดียวที่มีอ านาจเด็ดขาดใน
ภูมิภาค อย่างไรก็ดี จ านวนและความซับซ้อนของผลประโยชน์ของมหาอ านาจที่มากขึ้นในโลกอาจท าให้ไทย 
มีความท้าทายในการด าเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุลในภาพรวม ระหว่างขั้วอ านาจต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ไทยมี
ความมั่นคงและปลอดภัย ไทยในฐานะประเทศขนาดกลางจึงจ าเป็นต้องรักษาดุลยภาพระหว่างมหาอ านาจ 
บนผลประโยชน์ของชาติและหลักสากล นอกจากนั้น ภูมิภาคเอเชียมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์มากขึ้น  
เพราะเป็นที่ตั้งของประเทศมหาอ านาจ/กลุ่มความร่วมมือที่มีพลังอ านาจและบทบาทด้านความมั่นคงและ
เศรษฐกิจมากขึ้น เป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิ จเร็วที่สุด มีบทบาทส าคัญในห่วงโซ่อุปทาน 
ทางเศรษฐกิจของโลกเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่ส าคัญของโลก ในทางกลับกัน ภูมิภาคนี้ยังมีจุดล่อแหลมต่อ
เสถียรภาพของภูมิภาค และยังเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะมีการเผชิญหน้าทางการทหาร ซึ่งการขยายอิทธิพล
ของขั้วมหาอ านาจต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เป็นเสมือนสงครามตัวแทนระหว่าง
มหาอ านาจ อาจสร้างความกดดันทางนโยบายต่อไทยให้ต้องเลือกข้าง และอาจถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มากเกินไป จึงเป็นความท้าทายที่ส าคัญต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลในเชิงยุทธศาสตร์ 

เมื่อพิจารณาการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะพบว่าโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าเสรี
และความเชื่อมโยงทั้งด้านการขนส่งและเทคโนโลยี ได้น าไปสู่การแข่งขันเพื่อส่งออกสินค้าและการดึงดูด 
การลงทุนจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น รวมถึงมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ระหว่างกันมากขึ้น อาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้ท าให้การค้าขาย การลงทุน และการบริการ 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองขยายตัวขึ้น เนื่องจากในอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน 
และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2593 อาเซียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 
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ของโลก แซงหน้าญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป เป็นรองเพียงจีน อินเดีย และสหรัฐฯ รวมทั้ง ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิกมีความพยายามในการจัดท าความตกลง/ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และยังมีแนวโน้มที่จะจัดท า
ความตกลงการค้าแบบทวิภาคีที่มากขึ้นด้วย เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้าและเปิดตลาดใหม่  

ในขณะเดียวกัน ยังมีสภาพแวดล้อมและความท้าทายที่ส าคัญที่ประเทศไทยเผชิญอยู่และยังคงต้องเผชิญ
ต่อไปในระยะข้างหน้า อาทิ การด าเนินนโยบายต่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ 
มีความเกี่ยวพันกับงานด้านต่างประเทศมากขึ้น และบางประเด็นของงานต่างประเทศก็มีความเชื่อมโยงกับภารกิจ
หลายส่วนราชการ หากแต่ละหน่วยงานยังไม่บูรณาการเท่าที่ควร แม้จะมีกลไกรองรับหลายระดับแล้วก็ตาม  

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของการต่างประเทศไทย คือ การที่ประเทศไทยเป็นประเทศสายกลางเข้าได้กับ    
ทุกฝ่าย และมีประวัติศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ เพราะการต่างประเทศของไทยให้ความส าคัญ
กับแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงหรือสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยรักษาเอกราชและอธิปไตย
ของชาติเรื่อยมา นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาทด้านการทูตที่เน้นความร่วมมือในภูมิภาค โดยเป็นผู้ร่วมผลักดัน 
การก่อตั้งอาเซียนและกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งมีบทบาทความรับผิดชอบต่อ
ประชาคมระหว่างประเทศ มีท่าทีที่สร้างสรรค์และมีหลักการในกรอบสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน 
ไทยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของส านักงานสหประชาชาติในภูมิภาคด้วย รวมถึงการที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
มีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและอยู่ตรง
ศูนย์กลางของภูมิภาค รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้น จึงมี
ศักยภาพในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคม และโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย และเป็น 
จุดเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเป็นประตูสู่เอเชียที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันไทยมี
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเอื้อแก่การขนส่งในด้านต่าง ๆ อยู่แล้วระดับหนึ่งแต่รัฐบาลไทยยังจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
ด้านโลจิสติกส์และสร้างระบบคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น การต่างประเทศ 
 โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ 

เป้าหมาย “การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล 
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” และใชต้ัวชี้วัด คือ “ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ)” 
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ตารางที่ 1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2575 - 2580 
การต่างประเทศ การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และ
มีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

02000101 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(Y1) ประเดน็ การต่างประเทศ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศได้ก าหนดเป้าหมาย คือ การต่างประเทศไทย 
มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 5 ประเด็นที่จะท าให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ (1) มีความมั่นคง  
(2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (3) มีมาตรฐานสากล (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (5) มีพลัง โดยแผนย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศจึงประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้ 
 

1) แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ   
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ที่ท าให้โลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้  
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไทยจะต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงหลายสิบปีที่
ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งในมิติของภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังนั้น การเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความมั่นคงของไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับทุกมิติ เพื่อรับมือกับภั ยคุกคามทุกรูปแบบ โดยแผนย่อย 
ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียม
ความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม 
รวมถึงความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและของมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจาก 
การเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแล้ว การต่างประเทศไทย 
ยังจะต้องด าเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย  
เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได ้

เป้าหมาย 1 “ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
สูงขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจ
และประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จ านวนการเยือน จ านวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) 
(เฉลี่ยร้อยละ)” และเป้าหมาย 2 “ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน” และใชต้ัวชี้วัด คือ “ระดับความส าเร็จของบทบาท
ไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับ
การยอมรับ การเป็น ผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับบางประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา มีรายละเอียดปรากฏในแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง แผนย่อยที่ 4 ด้าน 
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ  
 

2) แผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมามีส่วนส าคัญมาจากรายได้จากการส่งออกและ

การท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
และต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศที่มีระดับค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าในยุคโลกาภิวัตน์ การที่ไทยจะสามารถ
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หลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” นี้ได้ต้องอาศัยการพัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้น
คุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถคว้าโอกาส
ทองของการที่เอเชียผงาดขึ้นเป็นภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้ง 
เชิงภูมิศาสตร์ของไทย ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาค และส่งเสริม
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค 
ที่ไทยเป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชียในอีก 20 ปีข้างหน้า 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน  

ในขณะเดียวกัน ไทยต้องแสวงหาโอกาสและลู่ทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่อยู่
ตลอดเวลา เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าที่ยังคงอยู่และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในบางกรณี 
โดยเฉพาะจากกระแสนโยบายชาตินิยมในประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมให้
ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้   

นอกจากเศรษฐกิจไทยจะพึ่ งพาต่างประเทศในเชิงอุปสงค์แล้ว ไทยยังต้องพึ่ งพาต่างประเทศ 
ในเชิงอุปทานอีกด้วย อาทิ การพึ่งพาปิโตรเลียม ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง รวมทั้งแนวโน้มส าคัญอื่น ๆ ที่ปรากฏในประเทศไทยและ 
ในระดับโลก อาทิ สังคมสูงวัย การขยายตัวของเมืองใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น ความมั่นคง
และความมั่งคั่งของไทยจะไม่สามารถบรรลุได้เต็มที่  หากไม่ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้น 
ความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ไทยจึงจะต้องใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

เป้าหมาย 1 “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยง 
ที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ระดับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี (อาทิ จ านวน
โครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลง) (เฉลี่ยร้อยละ)” และเป้าหมาย 2 “ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ระดับความส าเร็จของ
บทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับ 
การยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ โครงการที่ไทยด าเนินกับต่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และให้ไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย  
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2.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย เพื่อมุ่งให้ไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่ส าคัญ รวมทั้งพัฒนา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก  

2.3) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาส 
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริม 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบ 
ความร่วมมืออนุภูมิภาค: ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรอบความร่วมมือ 
อนุภูมิภาค: ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ 

2.4) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย และ
ดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการน าเข้าและใช้ประโยชน์จาก
แรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน 

2.5) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
โอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด 
แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ 
ภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการบริการ โดยใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการ ในภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง  

2.6) ขยายความร่วมมือเพื่ อการพัฒนาที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้ งเสริมสร้าง 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้ า และอาหาร ของประเทศไทย  
ซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ของไทย 

2.7) ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือจากต่างประเทศ เพื่อรองรับความท้าทาย
ควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสจากสังคมสูงวัยของไทยและของโลก รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วนที่มีศักยภาพของ 
มิตรประเทศในด้านการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้มที่ส าคัญของโลก  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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2.8) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี 
ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

3) แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
สังคมโลกในปัจจุบันและในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยง

ใกล้ชิด และการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับอย่างเป็นสากลเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้าง ทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงกฎระเบียบและการบังคับใช้ของไทยในปัจจุบันยังขาดความสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ 
มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยในหลายด้าน ซึ่งแม้ ในระยะสั้น ความไม่สอดคล้อง 
ในบางประเด็นอาจไม่ส่งผลกระทบใด ๆ มากนัก แต่ในอีกหลายประเด็นก็ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ 
การพัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับนานาประเทศแล้ว จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง
ที่กระบวนการพัฒนา โครงสร้าง และกฎระเบียบของไทยจะได้รับการพัฒนาและบังคับใช้ให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีของไทย และในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย 
ก็ควรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และ
พันธกรณีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้ว ไทยยังสามารถมีบทบาทในการร่วมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทย
เพื่อร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย 

เป้าหมาย “ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่
ส าคัญ” “ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ 
จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ)” และ “อันดับ/
คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ)”  

แนวทางการพัฒนา 
3.1) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล 
3.2) ผลักดันให้มีการจัดท า ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ 

ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดท าความตกลงกับ
ต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณีระหว่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่ส าคัญหรือ  
ที่ส่ง ผลกระทบต่อประเทศไทย 
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3.3) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่เป็นปัจจัย
ส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์ มาตรฐานการบินพลเรือน 
และการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และด าเนินนโยบายและ
มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากลด้านต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.4) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ
ประชาชนไทย เพื่อให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ 
ที่ส าคัญ สามารถปรับตัวต่อความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

4) แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
การส่งเสริมสถานะและอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย สามารถกระท าได้ในสองแนวทางหลัก คือ  

ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งน าไปสู่ความนิยมไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทย 
อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม
อย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ และยังเป็นประเทศแนวหน้าของโลกในด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งในปัจจุบัน ไทยได้
พัฒนาจากการเป็นประเทศผู้รับมาเป็นประเทศผู้ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศและมักเป็นประเทศที่มี
บทบาทสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมา ไทยยังขาดการด าเนินการที่ส่งเสริมการน า
จุดเด่นเหล่านี้มายกสถานะและสร้างอ านาจต่อรองเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชน
ไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ไทยจะต้องยกระดับ  
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้สามารถน าไปสร้างมูลค่าได้ รวมถึง  ต้องเน้นการด าเนินนโยบายที่ เป็น 
การส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก พร้อมไปกับการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยสามารถ 
ร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

เป้าหมาย “ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น” และใช้
ตัวชี้วัด คือ “ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยใน
สากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย (อาทิ จ านวนโครงการอ านาจแบบนุ่มนวล จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
ที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย)” “ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับ 
การเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ)” และ “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
เครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ (จ านวนโครงการสนับสนุน
กิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) 
(เฉลี่ยร้อยละ)” 
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แนวทางการพัฒนา 
4.1) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงองค์ความรู้

และงานสร้างสรรค์ของไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ประเทศไทย 
และเสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ 

4.2) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพันธมิตร 
รอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย โดยชี้แจง
ข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

4.3) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย  

4.4) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก และ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศที่ส าคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง 
ความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็นศูนย์กลางของ
ที่ตั้งส านักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค  

4.5) ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสรา้งขีดความสามารถให้แกค่นไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้าง
ชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในระดับสากล รวมถึงมีโอกาสเข้าไป
ท างานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ 

 

5) แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
การท างานอย่างบูรณาการและเอกภาพเป็นกุญแจส าคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 

ด้านต่างประเทศ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์จะสามารถบรรลุได้โดยการด าเนินงานด้านการต่างประเทศที่สอดรับกัน
อย่างเป็นทีมของทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและในต่างประเทศบนเงื่อนไขเวลาและทรัพยากรของประเทศที่จ ากัด 
เช่นเดียวกับการที่ต้องมีการบริหารจัดการก าลังคนที่เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากขึ้น ทั้งในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและในการร่วมขับเคลื่อน
เพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวส าหรับประชาชนไทย 

เป้าหมาย “ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทย
เพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทย 
ในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ (อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/โครงการร่วม)” “ระดับความส าเร็จ 
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ในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ)” 
“ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล (อาทิ มีกลไกและช่องทางการรับฟังและ
แก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของประชาชนที่หลากหลาย)” และ “ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่าย
บุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ จ านวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย)” 

แนวทางการพัฒนา 
5.1) ส่งเสริมการบริหารจัดการและด าเนินงานด้านการต่างประเทศของส่วนราชการไทย 

อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล  
5.2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับการต่างประเทศในมิติ 

ต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 
สามารถร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไกการทูตเพื่อประชาชน และการทูตสาธารณะ 

5.3) น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในทุกมิติและทุกระดับ 
เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้การบริการ 
แก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน   

5.4) พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ และคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  

5.5) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับด้าน 
การต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อด าเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  

5.6) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 
การต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการก าหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตามการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารราชการ 
ในต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

5.7) เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึง
ขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพล  
ทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุก
มิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทาง
ยุทธศาสตร์ (อาทิ จ านวนการเยือน จ านวนความร่วมมือ 
ระดับความสัมพันธ์) 

02010101 มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 5-10 

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/
ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็น ผู้เล่นที่ส าคัญ
ในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ) 

02010201 มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 5-10 

แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกจิและความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในศู นย์ กลางการค้ า  
การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส าคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่ เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น 

ระดั บความสั มพั นธ์ และความร่ วมมื อด้ านเศรษฐกิ จ  
ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ 
พหุภาคี (อาทิ จ านวนโครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลง) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

02020101 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ต่ างประเทศ เพื่ อร่วมกันบรรลุ เป้ าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทย
ที่ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้ เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง  ๆ
โครงการที่ไทยด าเนินกับต่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

02020201 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 

ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ (เฉลี่ยร้อยละ) 

02030101 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ  จ านวนข้อเสนอ/ 
ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การ เป็นผู้เล่นที่ส าคัญ
ในกรอบต่าง ๆ ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

02030102 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยส าคัญ
ต่อผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

02030103 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และ
ได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 
 
 

ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้ าใจ/ 
การยอมรับภาพลักษณ์  และความนิยมไทยในสากลด้วย
อ านาจแบบนุ่มนวลของไทย (อาทิ จ านวนโครงการอ านาจ
แบบนุ่มนวล จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทัศนะ 
เชิงบวกต่อประเทศไทย) (เฉลี่ยร้อยละ) 

02040101 มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5-10 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

 ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การ 
ระหว่างประเทศ ประเทศไทย และคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

02040102 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่าย
ของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและ 
มีเกียรติภูมิ  (จ านวนโครงการ สนับสนุนกิจกรรมคนไทย 
ในต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในต่างประเทศ 
ด้วยการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) (เฉลี่ยร้อยละ) 

02040103 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมี เอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/
ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่างมี
บูรณาการ (อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/โครงการร่วม) 

02050101 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ)  

02050102 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

 ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้าน 
การกงสุล (อาทิ มีกลไกและช่องทางการรับฟังและแก้ไข 
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของประชาชนที่หลากหลาย)  

02050103 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

 ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและ
องค์กรที่ เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ 
จ านวนคน/องค์กรที่ เป็นมิตร จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนเครือข่าย) 

02050104 มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (Z) กับแผนแม่บท ประเด็น การต่างประเทศ  

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที ่1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (2) ด้านการต่างประเทศ
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ
ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น ความมั่นคง 

 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น การต่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 1 การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกดีขึ้น  
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ) มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

Global Diplomacy Index ของหน่วยงาน Lowy Institute  
รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  

 หน่วยวัด เครือข่ายของการสร้างความสัมพันธ์ทางทูต 
 หมายเหตุ อาจต้องพิจารณาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพประกอบ 

 

Y1.1  แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ

สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศ
มหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จ านวนการเยือน จ านวนความร่วมมือ ระดับ
ความสัมพันธ์) ไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติ แต่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด จ านวนการเยือน และ
ข้อตกลงที่มีนัยทางความมั่นคงและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 หน่วยวัด จ านวนและระดับความเข้มข้น (การยกระดับความสัมพันธ์) 
 ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด จ านวนที่เพิ่มขึ้นของ (1) การเยือนที่มีนัยส าคัญทาง 

ความมั่นคงและยุทธศาสตร์ (2) ข้อตกลงที่มีนัยส าคัญทางความมั่นคงและยุทธศาสตร์ (3) ข้อตกลงที่มีลักษณะ
เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร ์

เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ระดับความส าเร็จของบทบาทไทย 
ในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับ 
การยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ) ไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
นานาชาติ แต่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด จ านวนข้อริเริ่มหรือข้อตกลงที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งส่งเสริมเสถียรภาพของ
ภูมิภาคของกระทรวงการต่างประเทศ 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 หน่วยวัด จ านวนข้อริเริ่มที่ไทยมีบทบาทส าคัญ 
 ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด จ านวนข้อริเริ่มที่ไทยมีบทบาทส าคัญควรพิจารณาประกอบ

กับแนวคิดการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) และการมีบทบาทผลักดัน (Driver) 
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Y1.2  แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยง 

ที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ระดับความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี (อาทิ จ านวน
โครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลง) (เฉลี่ยร้อยละ) มีสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติ International Cooperation 
Agency ของประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น JICA, ประเทศเยอรมัน โดย GIZ และเกาหลีใต้ โดย KOICA เป็นต้น  

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 นิยาม เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม 

สังคม และโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาค รวมทั้งควรมีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร/สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในประเทศ 

 หน่วยวัด จ านวน/ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ มูลค่าของเงินอุดหนุนที่มอบให้องค์การระหว่างประเทศ และประเทศต่าง ๆ/

จ านวนข้อเสนอความร่วมมือกันระหว่างประเทศ/จ านวนประเทศและหน่วยงานที่อยู่ในความร่วมมือ 
 การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติ มูลค่า/จ านวนโครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลง  

ของประเทศที่ให้ความความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีเป็นรายปี  ภายใต้หน่วยงานของ 
การต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ 

เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบ 
ต่าง ๆ โครงการที่ไทยด าเนินกับต่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติ Development 
Partnerst ของหน่วยงาน อาทิ Japan International Cooperation Agency (JICA), German International 
Cooperation Based in Bangkok (GIZ) และ United Nations Development Programme (UNDP) เป็นต้น 
และยังมี เป้าหมายที่ ใกล้ เคียงกับเป้าหมายที่  17 ของ SDGs ในการเสริมสร้างความแข้งแกร่งของกลไก 
การด าเนินงานและฟื้นฟู หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการเพิ่มความร่วมมือ
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา 
(South-South) ซึ่งมีตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 20 ตัว อาทิเช่น มูลค่าความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (ODA) สุทธิ, รวม และ 
ที่ให้แก่ประเทศด้อยพัฒนา โดยคิดเป็นร้อยละของเงินบริจาคของ OECD/คณะกรรมการพัฒนาช่วยเหลือ (DAC) 
ของรายได้ประชาชาติมวลรวม (GNI) (OECD), จ านวนเงิน US$ ที่ใช้ในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน, 
มูลค่าการส่งออก รวมถึงการบริการส่งออกของประเทศ ก าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา (แยกเป็น กลุ่มคู่ค้า
และภาคหลัก) เป็นต้น 
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รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 นิ ยาม การพัฒนาความร่ วมมื อในลั กษณะหุ้ นส่ วนเพื่ อการพัฒนา (Partnership for 

Development) โดยเป็นการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ/กลุ่มประเทศ บนพื้นฐาน
ร่วมกันรับผิดชอบในด้านงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญ และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศต่าง ๆ 

 หน่วยวัด จ านวน/ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ มูลค่าของเงินอุดหนุนที่มอบให้องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ในประเทศต่าง ๆ/

จ านวนข้อเสนอความร่วมมือกันระหว่างประเทศ/จ านวนประเทศและหน่วยงานที่อยู่ในความร่วมมือ 
 การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติมูลค่า/จ านวน ของประเทศที่อยู่ในความร่วมมือระหว่างกัน 

เป็นรายป ีภายใต้หน่วยงานของการต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ 
 

Y1.3  แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท

เชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องตัวที่  1 คือ ระดับความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานสากลที่ส าคัญ (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติใด เนื่องจากพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเป็นการท าสนธิสัญญาที่มีรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไปเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการใน 
การท าสนธิสัญญามีหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การเจรจา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดย
การลงนาม การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และบางรัฐอาจตั้งข้อสงวน หรือตีความสนธิสัญญา และเมื่อปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในการท าสัญญาครบถ้วนแล้ว ภาคีก็มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่อไป การเข้าเป็นภาคี
ของสนธิสัญญาก่อให้เกิดพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทางระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น การเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเกี่ยวกับการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ จึงเป็นไปได้ยาก ท าให้ไม่มีตัวช้ีดังกล่าว แต่มีตัวช้ีวัดที่มี
ความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับความหมายพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น อันดับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
อันดับเสรีภาพในแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 2 คือ ระดับความส าเร็จของบทบาทไทย
ในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้ รับ 
การยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ) (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติใด 
เนื่องจาก การก าหนดบรรทัดฐาน เป็นการก าหนดพฤติกรรมและบทบาทภายของคนในสังคมหรือกลุ่ม โดย 
ใช้ส าหรับแยกแยะค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม กฎดังกล่าวอาจบอกอย่างชัดเจน
หรือเป็นนัย และหากมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมอาจได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง ซึ่งอาจน าไปสู่ 
การกีดกันออกไปจากกลุ่ม ดังนั้น ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงมีบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่าง ท าให้จ านวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของนานาชาติหรือในต่างประเทศมีจ านวนน้อย ส่งผลให้การจัดท าตัวชี้วัดเป็นไปได้ยาก 
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เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 3 คือ อันดับ /คะแนนของไทยในดัชนี

สากลในประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น )เฉลี่ยร้อยละ(  ไม่มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนานาชาติ เนื่องจากนิยามเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาตินั้น เป็นเพียงทฤษฎีพื้นฐานการตกลง 
ในการด าเนินนโยบายของประเทศโดยมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่ออ านาจอธิปไตยของ
ประเทศและการด าเนินนโยบายต่างประเทศรวมทั้งปัจจัยภายในประเทศจากความหลากหลายของผลประโยชน์ 
ที่เป็นสาธารณะ อันท าให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย การด ารงอยู่ของ
ประเทศ (Self Preservation) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) การกินดีอยู่ดีของประชาชน (Well - Being)  
การส่งเสริมและรักษาเกียรติภูมิ (Prestige) การเผยแพร่และรักษาอุดมการณ์ (Ideology) ตลอดจนการแสวงหา
และ เพิ่มพูนก าลังอ านาจของประเทศ (Lerche, Charles O. and Said, Abdul A., 1995) 1 ดังนั้น การเก็บ
ข้อมูลเพื่อจัดท าตัวชี้วัดจึงเป็นไปได้ยาก จึงไม่พบดัชนีผลประโยชน์ของชาติดังกล่าว ในต่างประเทศ 

 

Y1.4  แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น ตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้องตัวที่  1 คือ ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์  และ 
ความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย (อาทิ จ านวนโครงการอ านาจแบบนุ่มนวล จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติใด 
เนื่องจากความหมายของความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย เป็นความหมายเฉพาะในของ
ประเทศไทยเปรียบเสมือนอัตลักษณ์เฉพาะประเทศ ท าให้ต่างประเทศไม่มีการให้ค านิยามหรือค าจ ากัดที่หมายถึง
หรือใกล้เคียงกับค าดังกล่าว 

เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น  ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องตัวที่ 2 คือ ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทย
ได้รับการรับรองในเวที/องค์การ ระหว่างประเทศ ประเทศไทย และคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติใด เนื่องจาก ในต่างประเทศไม่มีการวัดหรือ 
จัดอันดับระดับความส าเร็จในเวทีระหว่างประเทศโดยใช้ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/
องค์การ และการได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ แต่จะวัดความส าเร็จและการยอมรับในสากล
จากหลาย ๆ ด้านรวมกัน อาทิ ความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้า การศึกษา เทคโนโลยี ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การลงทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น  

 

                                                            
1 อ้างอิงจาก Lerche, Charles o. and Said, Abdul A.. (1995). Concepts of International Politics in Global Perspective. 4 th ed. 

New Jersey : Prentice Hall.  
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เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น ตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้องตัวที่ 3 คือ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทย 
ในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ (จ านวนโครงการ สนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ  
การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) (เฉลี่ยร้อยละ)  ไม่มี 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติ แต่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด จ านวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย 
ในต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคนไทยของหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ  

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 หน่วยวัด จ านวนโครงการและผู้เข้าร่วม 

 

Y1.5   แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
เป้าหมายที่ 1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน 

ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 1 คือ ระดับความร่วมมือระหว่างส่วน
ราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครองคน
ไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ(อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/โครงการร่วม) ไม่มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนานาชาติ แต่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด จ านวนการประชุมร่วม กิจกรรมร่วม โครงการร่วมระหว่าง
หน่วยงานราชการ ของกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายการต่างประเทศของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 หน่วยวัด จ านวนโครงการและผู้เข้าร่วม 

เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องตัวที่  2 คือ ระดับความส าเร็จ 
ในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ)  
ไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติ แต่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีลักษณะ
จัดร่วม มากกว่าสองหน่วยงานและร่วมมือกับต่างประเทศ ของ กระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายการต่างประเทศ
ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 หน่วยวัด จ านวนโครงการและผู้เข้าร่วม 
 ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ต้องเพิ่มข้อมูล Baseline เพราะอาจไม่สามารถวัดการตระหนัก

รู้เพิ่มขึ้นได้ วัดได้เพียงความพยายามจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค

เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องตัวที่  4 คือ ระดับความส าเร็จ 
ในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ จ านวนคน/องค์กร 
ที่เป็นมิตร จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย) ไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติ แต่มี 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด จ านวนโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างคนไทยกับองค์กรในต่างประเทศ 
ของกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายการต่างประเทศของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 หน่วยวัด จ านวนโครงการและผู้เข้าร่วม 
 ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พิจารณาร่วมกับมโนทัศน์เรื่องการทูตสาธารณะและอ านาจอ่อน 

และพิจารณาว่าองค์กรที่เป็นมิตรมีกิจกรรมต่อเนื่องที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายในด้านนี้ 
ในภาพรวมพบว่าตัวชี้วัดในประเด็นการต่างประเทศในด้านที่เกี่ยวกับเกียรติภูมิของประเทศไทยจะวัดได้

บางส่วน โดยอาศัยตัวช้ีวัดการต่างประเทศไทยที่พัฒนาโดยกระทรวงการต่างประเทศ แต่ส่วนมากเป็นการนับ
จ านวนข้อริเริ่มหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการที่คนไทยมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ข้อริเริ่มประเด็น
ความมั่นคง ซึ่งส่งผลให้อาจไม่ครอบคลุมถึงเกียรติภูมิในประชาคมโลกที่ต้องอิงจากการยอมรับจากภายนอก
ประเทศ และที่วัดได้ยาก คือ อ านาจต่อรองของไทยในเวทีโลก 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมอืนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
การต่างประเทศ การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท า

ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และ
มีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย 02000101 เฉลี่ยร้อยละ x / / 
ตัวชี้วัด Global 

Diplomacy Index   

วิธีการจัดเก็บโดยพิจารณาเครือข่าย
ของการสร้างความสัมพันธ์ทางทูต 
และอาจต้องพิจารณาตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพประกอบ 

Lowy Institute 

แผนย่อยความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ 
 

ประเทศไทยมีความมั่นคงและ
สามารถรับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
ความมั่ นคงในทุ กมิ ติ กั บประเทศ
มหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญ
ทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จ านวนการเยือน 
จ านวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) 

02010101 เฉลี่ยร้อยละ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

x x จัดเก็บข้อมูลจ านวนและระดับความ
เข้มข้น (การยกระดับความสัมพันธ์) 
โดยพิจารณาจ านวนที่ เพิ่มขึ้นของ  
(1) การเยือนที่มีนัยส าคัญทางความ
มั่นคงและยุทธศาสตร์ (2) ข้อตกลงที่มี
นั ยส าคั ญทางความมั่ นคงและ
ยุทธศาสตร์ (3) ข้อตกลงที่มีลักษณะ
เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทาง
ยุทธศาสตร ์

x 

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นใน
การก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย 
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการ
ก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย  (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ ข้อ
ริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็น 
ผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคกับต่างประเทศ) 

02010201 เฉลี่ยร้อยละ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

x x จ านวนข้อริ เริ่มที่ ไทยมีบทบาท
ส าคัญ ควรพิจารณาประกอบกับ
แนวคิ ดการเป็ นแกนกลางของ
อาเซียน (ASEAN Centrality) และ
การมีบทบาทผลักดัน (Driver) 

x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน 
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่อยความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ด้ านเศรษฐกิ จ ความเชื่ อมโยง และ
นวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคี  (อาทิ  จ านวนโครงการ/ความ
ร่วมมือ/ความตกลง) 

02020101 เฉลี่ยร้อยละ กรมความ
ร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

/ /  นิยาม เป็นการพัฒนาและส่งเสริม
ความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม สังคม และ
โอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนุภูมิภาค รวมทั้งควรมี 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์ กร/สถาบั นเพื่ อพัฒนาความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในประเทศ 

 วิธีการค านวณ มูลค่าของเงิน
อุดหนุนที่มอบให้องค์การระหว่าง
ประเทศ และประเทศต่าง ๆ /จ านวน
ข้อเสนอความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ/จ านวนประเทศและหน่วยงาน
ที่อยู่ในความร่วมมือ 

 การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิสถิติ มูลค่า/จ านวนโครงการ/ความ
ร่วมมือ/ความตกลง ของประเทศที่ให้
ความความร่วมมือในกรอบทวิภาคี 
ภู มิ ภาค และพหุ ภาคี  เป็ นรายปี 
ภายใต้หน่วยงานของการต่างประเทศ
ของประเทศนั้น ๆ  

ประเทศญี่ปุ่นโดย JICA, 
ประเทศเยอรมัน โดย GIZ 
และเกาหลีใต ้โดย KOICA 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน 
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ

พัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ 
เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยใน
การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ต่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ 
ข้อริเริ่มของไทยที่ ได้รับการยอมรับ 
การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง  ๆ
โครงการที่ไทยด าเนินกับต่างประเทศ) 

02020201 เฉลี่ยร้อยละ กรมความ
ร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

/ /  นิยาม การพัฒนาความร่วมมือใน
ลั กษณะหุ้ นส่ วนเพื่ อการพัฒนา 
(Partnership for Development) โดย
เป็นการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ าย
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ บนพื้นฐานร่วมกันรับผิดชอบ
ในด้านงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญ และจัด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ให้แก่ประเทศต่าง ๆ  

 วิธีการค านวณ มูลค่ าของเงิน
อุดหนุนที่มอบให้องค์การระหว่าง
ประเทศต่ าง ๆ ในประเทศต่ าง ๆ/
จ านวนข้ อเสนอความร่วมมื อกั น
ระหว่างประเทศ/จ านวนประเทศและ
หน่วยงานที่อยู่ในความร่วมมือ 

 การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
สถิติมูลค่า/จ านวน ของประเทศที่อยู่
ในความร่วมมือระหว่างกัน เป็นรายปี 

Japan International 
Cooperation Agency 

(JICA), German 
International 

Cooperation Based in 
Bangkok (GIZ),  United 
Nations Development 
Programme (UNDP) 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน 
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่ อยการพั ฒนา 
ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานสากลและ
พั น ธกรณี ระหว่ าง
ประเทศ 

ประเทศไทยมี การพั ฒ นา 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลใน
ทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิง
รุ ก ใน ก ารร่ ว ม ก าห น ด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 

ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศใน 
การปรั บปรุ ง/พั ฒ นามาตรฐาน
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่
ส าคัญ 

02030101 ร้อยละ x x x พันธกรณีระหว่างประเทศเป็นการท า
สนธิสัญญาที่มีรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไป
เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา เมื่อปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในการท าสัญญาครบถ้วน
แล้ว ภาคีก็มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาต่อไป มิฉะนั้นอาจต้อง
รับผิดในทางระหว่างประเทศ ดังนั้น 
การเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเกี่ยวกับการ
ป รั บ ป รุ ง/พั ฒ น าม าตรฐาน
ภายในประเทศให้ สอดคล้ องกั บ
พั นธกรณี ระหว่ างประเทศและ
มาตรฐานสากลที่ส าคัญ จึงเป็นไปได้
ยาก ท าให้ ไม่มีตัวชี้ดังกล่าว แต่มี
ตั วชี้ วั ดที่ มี ความคล้ ายคลึ งและ
ใกล้ เคียงกับความหมายพันธกรณี
ระหว่างประเทศ เช่น อันดับสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน อันดับเสรีภาพใน
แสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 
เป็นต้น 

x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน 
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
  ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยใน

การก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/
ข้อริเริ่มของไทยที่ ได้รับการยอมรับ 
การ เป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ ) 
 

02030102 ร้อยละ x x x การก าหนดบรรทั ดฐาน เป็ นการ
ก าหนดพฤติกรรมและบทบาทภายของ
คนในสังคมหรือกลุ่ม โดยใช้ส าหรับ
แยกแยะค่ านิ ยม ทั ศนคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 
กฎดังกล่าวอาจบอกอย่างชัดเจนหรือ
เป็นนัย และหากมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานของสังคมอาจได้รับการ
ลงโทษอย่างรุนแรง ซึ่งอาจน าไปสู่การ
กีดกันออกไปจากกลุ่ ม ดั งนั้ น ใน
ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกจึงมีบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่แตกต่าง ท าให้จ านวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของนานาชาติหรือใน
ต่างประเทศมีจ านวนน้อย ส่งผลให้การ
จัดท าตัวชี้วัดเป็นไปได้ยาก 

x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน 
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
  อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลใน

ประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์
ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

02030103 ร้อยละ x x x นิยามเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาตินั้น 
เป็นเพียงทฤษฎีพื้นฐานการตกลงใน 
การด าเนินนโยบายของประเทศโดยมี
ความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่กระทบต่ออ านาจอธิปไตย
ของประเทศและการด าเนินนโยบาย
ต่ างป ระ เท ศ รวม ทั้ งปั จ จั ย
ภายในประเทศจากความหลากหลาย
ของผลประโยชน์ ที่ เป็ นสาธารณะ 
ดั งนั้ น การเก็ บข้ อมู ลเพื่ อจั ดท า
ตัวชี้วัดจึงเป็นไปได้ยาก จึงไม่พบดัชนี
ผลประโยชน์ ของชาติ ดั งกล่ าง ใน
ต่างประเทศ 

X 

แผนย่ อยการส่ งเสริม
สถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคม
โลก 

ประเทศไทยมี เกี ยรติ ภู มิ 
อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึ้น 

ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้าง
ความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ 
และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจ
แบบนุ่มนวลของไทย (อาทิ  จ านวน
โครงการอ านาจแบบนุ่มนวล จ านวน
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทัศนะ 
เชิงบวกต่อประเทศไทย) 

02040101 ร้อยละ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

x x ความหมายของความนิยมไทยใน
สากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของ
ไทย เป็นความหมายเฉพาะในของ
ประเทศไทยเปรี ยบเสมื อนอั ต
ลั กษณะเฉพาะประเทศ ท าให้
ต่างประเทศไม่มีการให้ค านิยามหรือ
ค าจ ากัดที่หมายถึงหรือใกล้เคียงกับ
ค าดังกล่าว 

x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน 
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
  ระดับความส าเร็จของไทยในเวที

ระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/
ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองใน
เวที/องค์การ ระหว่างประเทศ ประเทศ
ไทย และคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ)  

02040102 ร้อยละ กระทรวงการ
ต่างประเทศและ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

x x ในต่างประเทศไม่มีการวัดหรือจัด
อั นดั บระดั บความส าเร็ จในเวที
ระหว่ างประเทศ โดยใช้ จ านวน
ข้ อเสนอ/ข้ อริ เริ่ มของไทยได้ รับ 
การรับรองในเวที/องค์การ และได้รับ
การเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ แต่จะวัดความส าเร็จและ 
การยอมรับในสากลจากหลาย ๆ  ด้าน
รวมกั น อาทิ  ความสามารถด้ าน 
การแข่ งขันทางการค้ า การศึกษา 
เทคโนโลยี ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
การลงทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 

x 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/
ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความ
เข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ (จ านวนโครงการ 
สนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ 
การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนไทยใน
ต่างประเทศด้วยการผยแพร่ภาพลักษณ์
ของไทย) 

02040103 ร้อยละ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

x x จ านวนโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของคนไทยในต่างประเทศ/การมี
โครงการที่ มี ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย 
ชาวไทยมีส่วนร่วมหลัก 

x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมอืนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่อยการต่างประเทศ
มีเอกภาพและบูรณาการ 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ 
และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
ไทยเพ่ื อพั ฒ นา/ขั บ เคลื่ อนการ
ต่ างประเทศในทุ กมิ ติ  (การเมื อง 
เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครองคน
ไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ 
(อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/โครงการ
ร่วม) 

02050101 ร้อยละ กระทรวงการ
ต่างประเทศและ

ฝ่ายการ
ต่างประเทศของ

หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ  

x x เก็บข้อมูลจากจ านวนโครงการและ
ผู้เข้าร่วม 

x 

ระดับความส าเร็จในการสร้างความ
ตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ (อาทิ จ านวนโครงการ จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ)  

02050102 ร้อยละ กระทรวงการ
ต่างประเทศและ

ฝ่ายการ
ต่างประเทศของ

หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ  

x x เก็บข้อมูลจากจ านวนโครงการและ
ผู้เข้าร่วม และเพิ่มข้อมูล baseline 
เพราะอาจไม่สามารถวัดการตระหนัก
รู้เพิ่มขึ้นได้ วัดได้เพียงความพยายาม
จัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมมากขึ้น 

x 

ระดับการพัฒนางานบริการด้านการ
ต่างประเทศและด้านการกงสุล (อาทิ มี
กลไกและช่องทางการรับฟังและแก้ไข
ข้ อร้ องเรี ยน/ข้ อเสนอแนะของ
ประชาชนที่หลากหลาย)  

02050103 ร้อยละ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

x x โครงการที่มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริการด้านกงสุล/ข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 

x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
  ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้ าง

เครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับ
ประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ จ านวน
คน/องค์กรที่เป็นมิตร จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย) 

02050104 ร้อยละ กระทรวงการ
ต่างประเทศและ

ฝ่ายการ
ต่างประเทศของ

หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ  

x x เก็บข้อมูลจากจ านวนโครงการและ
ผู้เข้าร่วม และพิจารณาร่วมกับมโน
ทั ศน์ เร่ืองการทู ตสาธารณะและ
อ านาจอ่อน และพิจารณาว่าองค์กรที่
เป็นมิตรมีกิจกรรมต่อเนื่องที่ช่วยให้
บรรลุเป้าหมายในด้านนี้ 

x 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
   X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผล 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) 
กับของ SDGs กับขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ของแผนแม่บทฯ 
และแผนย่อยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กร
นานาชาติ มาท าการวิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวช้ีวัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่าง
เป็นระบบและสามารถขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัด
ของระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล 
ข้อจ ากัดด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับ 
การพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI 
Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย  

ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวช้ีวัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวช้ีวัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 
ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 

ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติม
ให้ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
แผนแม่บทฯ  
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รูปที ่2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที ่3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุมกลุ่มย่อย 
และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษา
ยังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก Website และเข้าหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ 
ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด ประเด็นที่  2  
การต่างประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 4 
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รูปที ่4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น การต่างประเทศ  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การต่างประเทศ 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
ประเด็นการต่างประเทศ การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี
มาตรฐานสากล และมี  เกียรติภูมิ ใน
ประชาคมโลก 

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ) /   / 

แผนย่อยความร่วมมือด้านความ
มั่นคงระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถ
รับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบสูงขึ้น 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จ านวนการเยือน 
จ านวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) 

ใช้ตัวเดียวกับแผน
ย่อยการบูรณาการ
ความร่วมมือฯ เลม่ 

ความมั่นคง 

   

แผนย่อยความร่วมมือด้านความ
มั่นคงระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการ
ก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ
แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ 
จ านวนข้อเสนอ/ ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ 
การเป็น ผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค
กับต่างประเทศ) 

ใช้ตัวเดียวกับแผน
ย่อยการบูรณาการ
ความร่วมมือฯ เลม่ 

ความมั่นคง 

   

แผนย่ อยความร่ วมมื อด้ าน
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยง
ที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 
และพหุภาคี (อาทิ จ านวนโครงการ/ความร่วมมือ/
ความตกลง) (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การต่างประเทศ (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
แผนย่ อยความร่ วมมื อด้ าน
เศรษฐกิ จและความร่ วมมื อ 
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ (อาทิ  จ านวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็น
ผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ  โครงการที่ไทยด าเนินกับ
ต่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี
บทบาทเชิ งรุ กในการร่ วมก าหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 

1) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

2) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนด
บรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ 
จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ 
การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

3) อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มี
นัยส าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 
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ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและ
บทบาทของประเทศไทยใน
ประชาคมโลก 

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง 
และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 

1) ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/
การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากล
ด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย (อาท ิจ านวนโครงการ
อ านาจแบบนุ่มนวล จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) (เฉลี่ยร้อยละ) 

/ 
 

  / 

2) ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
(อาทิจ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรอง
ในเวที/องค์การ ระหว่างประเทศ ประเทศไทย และคน
ไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้ างเครือข่ ายของคนไทย/ชุ มชนไทยใน
ต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมี เกียรติภูมิ 
(จ านวนโครงการ สนับสนุนกิ จกรรมคนไทยใน
ต่ างประเทศ การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนไทยใน
ต่างประเทศด้วยการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การต่างประเทศ (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
แผนย่ อยการต่ างประเทศมี
เอกภาพและบูรณาการ 
 

ทุ กภาคส่ วนมี ส่ วนร่ วมขั บเคลื่ อน 
การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทย
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในทุกมิติมากขึ้น 

1) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อ
พัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยใน
ต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ (อาทิ กลไกการประชุม 
กิจกรรม/โครงการร่วม)  

/   / 

2) ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้  
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ  จ านวน
โครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ)  

/   / 

3) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศ
และด้านการกงสุล (อาทิ มีกลไกและช่องทางการรับฟัง
และแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของประชาชนที่
หลากหลาย)  

/   / 

4) ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคล
และองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ 
(อาทิ จ านวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย) 

/   / 

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
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กระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้รับผิดชอบหลักยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการวัดผลให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้ น ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเป้าหมายจากการหารือ 
หน่วยงานเสนอว่าหน่วยวัดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่ก าหนดไว้เป็นการเจริญเติบโต กล่าวคือ มากขึ้น/ดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-10 มาวัดความส าเร็จ 
ซึ่งเป็นลักษณะของการตั้งค่าเป้าหมายส าหรับทุกตัวชี้วัดในด้านการต่างประเทศอาจยังไม่สะท้อนกับบริบทของเป้าหมาย ดังนั้นจึงเห็นควรให้พิจารณาว่าการด ารง
ความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้ ซึ่ งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวชี้วัดที่เป็น  
“เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน เช่นระดับดี ดีมาก นอกจากนี้ ยังควรติดตามการด าเนินการข้อริเริ่มต่าง  ๆ ที่ได้ท าไปแล้วว่ามีการติดตามผลและด าเนินการ
ต่อเนื่องไปมากน้อยเพียงใด   
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ (2) 
เป้าหมาย: การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
Code 02000101: ตัวชี้วัด การต่างประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามและวิธีการวัดของตัวชี้วัด 

กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดที่ไทยท ากับต่างประเทศ ซึ่งนับกิจกรรมของทุกหน่วยงาน ไม่ใช่เพียงแต่ของกระทรวงการต่างประ เทศ โดยมี 
การหาค่าเฉลี่ยร้อยละของกิจกรรมรวมทั้งหมด เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผน เช่น เรื่องแผนย่อยที่สี่ ด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นแผน S1 (Security) 
จะมีจ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงแยกออกไป  

ความเป็นเอกภาพของกระทรวงการต่างประเทศ คือ สามารถด าเนินนโยบายต่างประเทศไปในทิศทางเดียวกัน มีการท างานประสานกับหน่วยงานในไทยและ
หน่วยงานไทยที่อยู่นอกประเทศ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 50  32  18  
Measurable 36  41  23  
Controllable 27  55  18  
Affordable 41  41  18  
Comparable 36  41  23  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
กระทรวงต่างประเทศให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตัวชี้วัดหลักที่วัดเป้าหมายดังกล่าว ได้มีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของกิจกรรมรวมทั้งหมด ปกติค่าเป้าหมายถูกแบ่งเป็น 

สี่ช่วง คือ ปี 61-65, 66-70, ... แต่ละช่วง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิก าหนดว่าต้องมากขึ้นจากเดิม 5-10%  
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กระทรวงการต่างประเทศจึงใช้วิธี เช่น ช่วงที่สอง 66-70, กระทรวงการต่างประเทศจะนับจ านวนกิจกรรม Output มาหาค่าเฉลี่ย ท าเป็นร้อยละ มาเทียบกับ
ช่วงแรก 61-65 ที่ค านวณในแบบเดียวกัน ถ้าช่วงที่สองมากกว่าครบ 5-10% ถือว่าผ่าน แต่ช่วงแรก ไม่มีตัวเปรียบเทียบ กระทรวงการต่างประเทศก็ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
ปี 60 เพื่อเทียบกับช่วงที่หนึ่ง  

นับกิจกรรมของทุกหน่วยงานไม่เพียงแต่ของกระทรวงการต่างประเทศ โดย กระทรวงการต่างประเทศจะรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดที่ไทยท ากับต่างประเท ศ  
เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผน เช่น เรื่องแผนย่อยที่สี่ ด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นแผน S1 (Security) จะมีจ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับ 
ด้านความมั่นคงแยกออกไป  

ความเป็นเอกภาพของกระทรวงการต่างประเทศ คือสามารถด าเนินนโยบายต่างประเทศไปในทิศทางเดียวกัน  มีการท างานประสานกับหน่วยงานในไทยและ
หน่วยงานไทยที่อยู่นอกประเทศ  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ข้อเสนอตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

อาจใช ้Global Diplomacy Index (GDI) เพิ่มเติม 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

Global Diplomacy Index บนพื้นฐานของเครือข่ายของการสร้างความสัมพันธ์ทางทูต จัดเก็บโดย Lowy Institute โดยเป็นการวัดระดับความเข้มข้นของ
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางทูตจากจ านวนสถานทูต สถานกงสุล คณะผู้แทนถาวร และการมีตัวแทนในรูปแบบอื่นของประเทศนั้น ๆ  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 

ที่ประชุมเห็นพ้องกับที่กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงแต่ก็คิดว่า GDI สามารถใช้เสริมการวัดเครือข่ายและการยอมรับของประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยสามารถ
น ามาเสริมกันได้ 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานมีความเห็นว่า Global Diplomacy Index ยังเป็นการวัดเชิงปริมาณ ซึ่งอาจจะตอบเป้าหมายหลักไม่สอดคล้องเท่าใดนัก จึงเสนอให้เทียบเคียงจาก 

Asia Power Index โดย Asia Power Index (จัดท าโดย Lowy Institute เช่นเดียวกัน) คือ ดัชนีชี้วัดอ านาจและอิทธิพลของประเทศหนึ่ง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ประเทศอื่น ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การจัดอันดับอ านาจของ 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะใช้
มาตรวัดอ านาจที่แบ่งออกเป็น 8 ด้าน (แบ่งมาตรวัดอ านาจย่อยได้อีก 30 ด้านและ 128 ตัวชี้วัด) โดยเป็นการจัดอันดับอ านาจแบบสัมพัทธ ์

มาตรวัดอ านาจ 8 ด้านได้แก ่ 
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Capability): ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความสามารถทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับดุลอ านาจภูมิรัฐศาสตร์ โดย 

วัดจาก GDP, PPP, ความเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก, อ านาจต่อรองในระดับนานาชาต ิฯลฯ 
(2) สมรรถนะทางการทหาร (Military Capability): ความเข้มแข็งทางการทหารแบบดั้งเดิม โดยวัดจาก งบประมาณการป้องกันประเทศ ความเข้มแข็งของ

กองทัพ อาวุธ ความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ที่สร้างความได้เปรียบในสมรภูมิ ความสามารถในการส่งกองก าลังและควบคุมกองก าลังในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐ
ในภูมิภาคเอเชีย 

(3) ความยืดหยุ่น (Resilience): ความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคามที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของประเทศ โดยวัดจาก เสถียรภาพของสถาบันภายในประเทศ 
ความมั่นคงทางทรัพยากร ความมั่นคงทางภูมิเศรษฐศาสตร ์ความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความสามารถในการป้องปรามนิวเคลียร์ 

(4) ทรัพยากรในอนาคต (Future Resources): แนวโน้มทรัพยากรในอนาคตที่ส่งผลต่อการมองอ านาจในปัจจุบันจากมุมมองของประเทศอื่น  โดยวัดจาก 
การประมาณทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรด้านการป้องกันในป ี2030 และการคาดการจ านวนประชากรวัยท างานในป ี2050  

(5) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Relationship): ความสามารถในการสร้างอิทธิพลและสร้างอ านาจต่อรองผ่านความผูกพันระหว่างกัน  
ทางเศรษฐกิจ โดยวัดจากความสัมพันธ์ทางการค้า ความสัมพันธ์ด้านการลงทุน และการทูตเศรษฐกิจ 

(6) เครือข่ายทางการทหาร (Defense Networks): เครือข่ายความร่วมมือทางการทหารที่สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้  โดยวัดจากเครือข่ายพันธมิตร  
การทูตด้านการทหารในภูมิภาค และการค้าขายอาวุธ 
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(7) อิทธิพลทางการทูต (Diplomatic influence): สถานภาพของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  โดยวัดจากเครือข่ายทางการทูต ความข้องเกี่ยว 
ในเวทีการทูตพหุภาค ีนโยบายการต่างประเทศและความมุ่งมั่นทางยุทธศาสตร ์

(8) อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Cultural influence): ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความเห็นสาธารณะผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม โดยวัดจาก อิทธิพล
ทางวัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ไหลเวียนในภูมิภาค และการเคลื่อนย้ายคนชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน-ประชาชนมาประกอบกับการเก็บข้อมูลของ
หน่วยงาน 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
วิธีค านวณข้างต้นกระทรวงการต่างประเทศจะได้เก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูล แต่ที่จริงแล้วการตั้งค่าเป้าหมายในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่สามารถ 

ใช้การเจริญเติบโต คือ มากขึ้น/ดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-10 มาวัดความส าเร็จแต่เพียงอย่างเดียวได้ ซึ่งเป็นลักษณะของการตั้งค่าเป้าหมายส าหรับทุกตัวชี้วัดในด้านการต่างประเทศ  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย 

หลังการหารือแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบคิดว่าควรมีการทบทวนหน่วยที่เป็นเฉลี่ยร้อยละ และการใช้มาตรวัดดีขึ้น/มากขึ้นร้อยละ 5-10 ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่า
การด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้ ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวชี้วัด 
ที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน  

โดยระดับขั้นแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก สามารถใช้ตัวเลขข้อมูลที่หน่วยงานจัดเก็บอยู่แล้วมาประกอบเป็นหลักฐานเพื่อแปลผล  
ซึ่งอาจพิจารณาเป็นระดับคะแนนแทนหน่วยเป็นเฉลี่ยร้อยละ โดยมีเกณฑ์ที่ถือเป็นแนวทางเบื้องต้น (Guideline) ดังนี้  

ระดับดีมาก หมายถึง การประสบความส าเร็จในการยกระดับ/กระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่ถือเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ หรือ เป้าหมายเชิงปฏิบัติการที่ไทย
วางไวใ้นการเจรจาต่อรองได้รับการผลักดันจนส าเร็จ หรือการเทียบกับ Asia Power Index ระดับต าแหน่งเชิงสัมพัทธ์ของไทยดีขึ้น (แต้มโดยรวมเกินกว่า 100 คะแนน) 
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ระดับดี หมายถึง การที่สามารถด ารงรักษาความสัมพันธ์ในระดับปกติกับนานาประเทศ หรือการเทียบกับ Asia Power Index ระดับต าแหน่งเชิงสัมพัทธ์ 
ไม่เปลี่ยนแปลง (แต้มโดยรวม 76-100 คะแนน) 

ระดับพอใช้ หมายถึง ความสัมพันธ์เผชิญข้อท้าทายที่ต้องแก้ไข แต่ยังสามารถด าเนินกิจกรรมแบบกิจวัตรทางการทูตได้อยู่ หรือการเทียบกับ Asia Power Index 
ระดับต าแหน่งเชิงสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลงลดลง 1 อันดบั (แต้มโดยรวม 51-75 คะแนน) 

ระดับควรปรับปรุง หมายถึง การประสบอุปสรรคการด าเนินการทางทูตที่ไม่สามารถแก้ไขกลับมาได้ในห้วงเวลา (5 ปี) หรือการเทียบกับ Asia Power Index ระดับ
ต าแหน่งเชิงสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า 1 อันดับ (แต้มโดยรวมต่ ากว่า 50 คะแนน) 

ที่ปรึกษาเห็นว่า วิธีการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณของหน่วยงานสามารถในตัวช้ีวัดย่อยสามารถน ามาพิจารณาเป็นค่าถ่วงน้ าหนักต่าง ๆ กันเพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดใน
ระดับเหนือขึ้นมาคือตัวชี้วัดการต่างประเทศไทยได้ ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาการวัดจากค่าเฉลี่ยจ านวนกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในการวัดแบบเดิม หน่วยงานสามารถใช้ความหมายของ
เกณฑ์ดังเสนอข้างต้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนย่อยได้ตามความเหมาะสม 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย ขั้นตอนที่ส านักนโยบายฯ จะใช้ค านวณค่าเป้าหมายมีดังนี้ 
1) เก็บข้อมูลจ านวนกิจกรรม (Absolute Numbers) ภายใต้แต่ละ
ตัวชี้วัดย่อยส าหรับ ป ี2560 เพื่อเก็บเป็น Baseline 
2) เก็บข้อมูลจ านวนกิจกรรมภายใต้แต่ละตัวชี้วัดย่อยในแต่ละช่วง  
(ช่วงละ 5 ปี) โดยน าจ านวนกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละช่วงภายใต้ 
แต่ละตัวชี้วัดย่อยมาหาร 5 เพื่อหาค่าเฉลี่ยของจ านวนกิจกรรม 
ในแต่ละช่วง 
3) หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างปี Baseline กับค่าเฉลี่ย
จ านวนกิจกรรมช่วงที่ 1 ของแต่ละตัวชี้วัดย่อย (หากมากกว่าเดิม
ร้อยละ 5 ถือว่าผ่าน) 
4) หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจ านวนกิจกรรม 
ช่วงที ่1 กับช่วงที ่2 (หากมากกว่าเดิมร้อยละ 5 ถือว่าผ่าน) 
5) หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจ านวนกิจกรรม 
ช่วงที ่2 กับช่วงที ่3 (หากมากกว่าเดิมร้อยละ5  ถือว่าผ่าน) 
6) หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจ านวนกิจกรรม 
ช่วงที ่3 กับช่วงที ่4 (หากมากกว่าเดิมร้อยละ 5 ถือว่าผ่าน) 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

รายป ี

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าเฉลี่ยกิจกรรมทั้งหมดที่ไทยท ากับต่างประเทศ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย ค่ าเป้ าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 2 
การต่างประเทศ  

     
มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

 
คณะที่ปรึกษาฯ และหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑด์ี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรงุ ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อย ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย: ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 
Code 02010101: ตัวชี้วัด ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ 
จ านวนการเยือน จ านวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) (เฉลี่ยร้อยละ) 
ใช้ตัวเดียวกับแผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือฯ ประเด็น ความมั่นคง 
เป้าหมาย: ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น  
Code 01040101: ตัวชี้วัด ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ 
จ านวนการเยือน จ านวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ)์ 
 

เป้าหมาย: ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 
Code 02010201: ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทย 
ที่ได้รับการยอมรับการเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) 
ใช้ตัวเดียวกับแผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือฯ ประเด็น ความมั่นคง 
เป้าหมาย: ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 
Code 01040201: ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทย 
ที่ได้รับการยอมรับการเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ) 
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แผนย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  
เป้าหมาย: ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเช่ือมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 
Code 02020101: ตัวชี้วัด ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี (อาทิ จ านวน
โครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลง) (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามและวิธีการวัดของตัวชี้วัด 

นับจ านวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมกับต่างประเทศที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย (ระดับรองอธิบดี
ขึ้นไป) เช่น ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้น า ACD/ACMECS/APEC, ส่วนราชการไทยเข้าร่วมการประชุมกรอบลุ่มน้ าโขงต่าง ๆ/APEC/BIMSTEC/ASEM/IORA/BRF/G20/ASEAN 
(AEC), การประชุมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ฯลฯ  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 0 % 50 % 50 % 
Measurable 0 % 28 % 67 % 
Controllable 6 % 33 % 61 % 
Affordable 6 % 29 % 65 % 
Comparable 0 % 13 % 87 % 
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดที่ก าหนด “ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี” 

มีขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพและด้านที่ไม่ใช่กายภาพ และครอบคลุม
ประเด็นด้านนวัตกรรม โดยในภาพรวมการก าหนดตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อน ามาใส่ในตัวชี้วัด
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เนื่องจากมีความครอบคลุมหลายมิติ และยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยที่เก็บข้อมูลที่มีความครอบคลุมทุกมิติ เนื่องจากเกี่ยวพันกับข้อมูลที่จัดเก็บโดยกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กระทรวงอุดมศึกษาฯ เป็นต้น โดยต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมที่ยัง 
ไม่มีเวทีฯ ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีที่มีความชัดเจน โดยเห็นว่าควรพิจารณาคัดเลือก Proxy ที่วัดเฉพาะบางมิติ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงที่มี
การแจ้งผลการประชุมมาให้กระทรวงการต่างประเทศรับทราบหรือมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม แต่ควรมีการปรับวิธีการวัดและการจัดเก็บข้อมูล  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการวัดเป็น “จ านวนความร่วมมือหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบ 

ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี ที่ผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมเพื่อเจรจาจัดท าความร่วมมือหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องฯ และได้รับความเห็นชอบจากประเทศ
คู่เจรจาหรือคู่ร่วมมือ” เนื่องจากเป็นการประชุมที่มีผลผูกพันในระดับรัฐบาลและสามารถค้นหาข้อมูลและตรวจนับข้อมูลได้จากความร่วมมือหรือความตกลงระหว่างประเทศฯ 
ที่เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) อีกทั้งการประชุมฯ ดังกล่าวจะมีผู้แทนกระทรวง 
การต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ หรือมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อให้ความคิดเห็นก่อนจัดท าเป็นความร่วมมือหรือความตกลงที่มีผลผูกพันระหว่าง 
ประเทศไทยกับต่างประเทศท าให้หน่วยงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการรับทราบความเป็นมาและความคืบหน้าของข้อมูล 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หลังการหารือแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบคิดว่าควรมีการทบทวนหน่วยที่เป็นเฉลี่ยร้อยละ และการใช้มาตรวัดดีขึ้น/มากขึ้นร้อยละ 5-10 ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่า 
การด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้ ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวชี้วัดที่เป็น 
“เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน โดยระดับขั้นแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย 

ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลจึงยังไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาฯ ได้ลองด าเนินการตรวจนับจ านวนความร่วมมือ
หรือความตกลงระหว่างประเทศฯ นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลและ
พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย โดยพบว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 มีความร่วมมือหรือความตกลงระหว่างประเทศฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีฯ จ านวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย  

 ความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (เห็นชอบ 18 พฤษภาคม 2564) 
 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่ งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้า

ระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ (เห็นชอบ 23 มีนาคม 2564) 
 ความตกลงการให้การสนับสนุนด้านการเงินโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทยในสาขา  

ความช่วยเหลือด้านการค้า (เห็นชอบ 23 มีนาคม 2564) 
 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทยว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน (เห็นชอบ 9 มีนาคม 2564)  
 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งก าลังบ ารุงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

กระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (เห็นชอบ 2 มีนาคม 2564) 
 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของสหพันธรัฐรัสเซีย (เห็นชอบ 23 กุมภาพันธ์ 2564)  
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 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และ 
การพัฒนาแห่งแคนาดา (เห็นชอบ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 

 บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น  
ด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร (เห็นชอบ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (เห็นชอบ 26 มกราคม 2564) 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน โดยระดับขั้นแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และ
นวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 
และพหุภาคี (เฉลี่ยร้อยละ) 

จ านวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้าน
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมกับ
ต่างประเทศที่ส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทย (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน  
กระทรวงการต่างประเทศ 

รายป ี
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 
และพหุภาคี  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ระดับความสัมพันธ์
และความร่ วมมื อ
ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ  
ความเชื่อมโยง และ
นวัตกรรมในกรอบ
ทวิภาคี ภูมิภาค และ
พ หุ ภ า คี  (เฉ ลี่ ย 
ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น 
2 การต่างประเทศ แผนย่อย 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ 

     

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

คณะที่ปรึกษาฯ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรงุ ปรับเป็นเกณฑ์
ดี /ดีมากพอใข้/
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น
เกณฑ์ดี /ดี
มากพอใข้/

ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็นเกณฑ์
ดี /ดีมาก พอใข้/
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศเพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
Code 02020201: ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)  
นิยามและวิธีการวัดของตัวชี้วัด 

นับจ านวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) for SDGs และการทูต
เพื่อการพัฒนา (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) เช่น การจัดตั้งศูนย์ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue ในไทย, ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมอาเซียน - สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน , โครงการความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนาสังคม , กระทรวงการต่างประเทศ  
เป็นเจ้าภาพจัดงานวัน UN Day for South-South Cooperation ฯลฯ  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 6 29  65  
Measurable 0 13  87  
Controllable 6  29  65 
Affordable 0  13  87  
Comparable 6  29  65  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดที่ก าหนด “ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ” มีความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เรื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความครอบคลุมกับหลายมิติใน 17 เป้าหมายภายใต้ SDG ที่เกี่ยวพันกับการท างานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น และยังไม่มีหน่วยงาน
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ใดในประเทศไทยที่เก็บข้อมูลที่มีความครอบคลุมทุกมิติที่ต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลอย่า งเป็นระบบ โดยเห็นว่าควรพิจารณา
คัดเลือก Proxy ที่วัดเฉพาะบางมิติที่มีความเช่ือมโยงเข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency Economy Philosophy)  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม แต่มีปัญหาเรื่องการวัดให้ได้เป็นรูปธรรม  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการวัดเป็น “จ านวนข้อเสนอ ข้อริเริ่ม แผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยที่ได้รับการยอมรับจากคู่ร่วมมือหรือเวทีระหว่าง

ประเทศ”   
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
หลังการหารือแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบคิดว่าควรมีการทบทวนหน่วยที่เป็นเฉลี่ยร้อยละ และการใช้มาตรวัดดีขึ้น/มากขึ้นร้อยละ 5-10 ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่า

การด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้ ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวชี้วัด 
ที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน โดยระดับขั้นแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย 

ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จึงยังไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ นอกจากนี้ งานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวที
ระหว่างประเทศไม่มีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งในประเทศไทยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ และประเด็นภายใต้ 17 เป้าหมายของ SDG เกี่ยวพันกับการท างานของหน่วยงาน 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น และ
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ยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยที่เก็บข้อมูลที่มีความครอบคลุมทุกมิติ จึงควรมีการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพที่บูรณาการข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ การจัดตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างานที่มีองค์ประกอบของผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีกลไกประสานการ เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้จัดท าตัวชี้วัดและติดตามการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจ ากัดของการขาดศูนย์รวบรวมข้อมูลจ านวนข้อเสนอ ข้อริเริ่ม แผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยในเ วทีระหว่าง
ประเทศ นั้น ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบเว็บไซต์เฉพาะกรณีกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศที่เผยแพร่ข่าวกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศ พบว่า มีการด าเนิน
กิจกรรมระหว่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น  

 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เป็นประธานพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัด Gaza พร้อมอาคารอื่น ๆ และวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ท าการเกษตรภายใต้โรงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศโมซั มบิกให้แก่รัฐบาลโมซัมบิก เพื่อแบ่งปัน 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยเกี่ยวกับการท าการเกษตรและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวโมซัมบิก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนเสริม
กับมิติภาคการเกษตร (Zero Hunger) ของ SDG 

 ในวันที่ 11 มินายน 2564 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมกับกรมการข้าวจัดการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของกัมพูชา
เพื่อยกระดับเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และติดตามการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของโครงการ Improvement of Quality of Rice 
Seed Production ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา สาขาเกษตรฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนเสริมกับมิติภาคการเกษตร (Zero Hunger) ของ SDG 

 ในวันที่ 10 มินายน 2564 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อหารือโครงการ Marine Litter Prevention through 
Reduction, Sustainable Design and Recycling of Plastic Packaging กับผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
เยอรมนีประจ าประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนเสริมกับมิติด้านทรัพยากรน้ า (Clean Water and Sanitation) ของ SDG 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน โดยระดับขั้นแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก 
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 ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทย 
ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับต่างประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

จ านวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุม 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับต่างประเทศ  
ซึ่ งรวมถึ งบริบทของ SEP for SDGs และ 
การทูตเพื่อการพัฒนา (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

- 

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กับต่างประเทศ ซึ่ งรวมถึงบริบทของ SEP for SDGs และการทูต 
เพื่อการพัฒนา 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ระดับความส าเร็จ
ของบทบาทไทย 
ในการเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
กั บ ต่ างป ระเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ 
ประเด็น 2 การต่างประเทศ 
แผน ย่ อ ย  ค วาม ร่ วมมื อ 
ด้ าน เศรษฐกิ จและความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

     

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

คณะที่ปรึกษาฯ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรงุ ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อย การพัฒนาเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย: ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
Code 02030101: ตัวชี้วัดที่หนึ่ง ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานสากลที่ส าคัญ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด  
 นับจ านวนกิจกรรม การประชุม ความร่วมมือกับต่างประเทศที่สะท้อนความพยายามของรัฐบาลไทยในการปรับมาตรฐานไทยให้เข้ากับพันธกรณีระหว่างประเทศ และ
มาตรฐานสากล ตัวอย่างเช่น TIP Report ของสหรัฐ เรื่องการค้ามนุษย์, การเป็นเจ้าภาพร่วมกับ IOM จัดการประชุมเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย ตัวอย่างกิจกรรม 
UN Human Rights and Transnational Business Enterprises เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนคนอพยพของไทยในการให้ความส าคัญกับประเด็น Human Rights และ 
น า Human Rights มาใช้ในภาคธุรกิจ ตัวอย่างอื่นเพิ่มเติม และยังมีตัวอย่างของ IUU ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เราท างานใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป ทั้งองค์กรและประเทศสมาชิก EU 
มีการเรียนรู้กฎระเบียบ มาตรฐาน และน ามาใช้ปรับปรุงในประเทศ จัดตั้ง ASEAN Network Combating IUU จากบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 86  14  0  
Measurable 76  19  5  
Controllable 48  38  14 
Affordable 67  33  0 
Comparable 57  43  0  

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  58 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
มาตรฐานภายในประเทศที่มีการปรับให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญนี้จะเป็นมาตรฐานในเชิงสังคมและความมั่นคง และ 

ไม่ครอบคลุมถึงมาตรฐานสากลที่เป็นมาตรฐานทีใ่ช้กับผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า มาตรฐานการบริการที่อยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลั ง กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น และไม่รวมถึงพนัธกรณีด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น พันธกรณีของไทยในการเปิดตลาดการค้าและการลงทุนเสรี เป็นต้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม แต่มีปัญหาเรื่องการวัดให้ได้เป็นรูปธรรม  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการวัดเป็น “จ านวนกิจกรรมระหว่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานด าเนินการจัดกิจกรรมฯ หรือมีส่วนร่วมสนับสนุน

ให้มีการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล” โดยเป็นกิจกรรมระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ (1) พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เช่น พันธกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก การค้ามนุษย์ การขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ สิทธิทางการเมือง การขจัดเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ การต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ 
ย่ ายีศักดิ์สรี และสิทธิคนพิการ เป็นต้น (2) พันธกรณีด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ (Dispute Settlement) เช่น พันธกรณีด้านกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่าง
รัฐ กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนของต่างประเทศ และ (3) พันธกรณีด้านอาญาและความมั่นคง เช่น พันธกรณีด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การโอนตัวนักโทษ 
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การด าเนินการด้านเขตแดน เป็นต้น  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
หลังการหารือแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบคิดว่าควรมีการทบทวนหน่วยที่เป็นเฉลี่ยร้อยละ และการใช้มาตรวัดดีขึ้น/มากขึ้นร้อยละ 5-10 ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่า

การด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้ ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวชี้วัด 
ที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน โดยระดับขั้นแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย 

ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จึงยังไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น จากการตรวจสอบ
เว็บไซต์ข่าวกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศที่เผยแพร่ข่าวกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศ และมติคณะรัฐมนตรีฯ ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี 2564 พบว่า  
มีการด าเนินกิจกรรมระหว่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของไทยให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล เช่น คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ผลักดัน ได้แก่ การจัดท าประกาศ 
Declaration เกี่ยวกับสถานะอาวุธนิวเคลียร์ส าหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (เห็นชอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) จากตัวอย่างที่น าเสนอข้างต้น กระทรวง 
การต่างประเทศอาจพิจารณาความเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและน ามาใช้ประกอบการก าหนดเป็นค่าเป้าหมาย 

จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน โดยระดับขั้นแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ควรปรับปรุง 
พอใช้ ดี และดีมาก 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

ระดั บความร่ วมมื อกั บต่ างประเทศ 
ในการปรั บปรุ ง/พั ฒ นามาตรฐาน
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ 

จ านวนกิจกรรม/การประชุม/ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ที่สะท้อนความพยายามของรัฐบาลไทยในการพัฒนา
มาตรฐานภายในประเทศของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน  
กระทรวงการต่างประเทศ  

รายป ี

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนกิจกรรม/การประชุม/ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ที่สะท้อนความพยายามของรัฐบาลไทยในการพัฒนามาตรฐาน
ภายในประเทศของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
และมาตรฐานสากลที่ส าคัญ  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2566 - 2570 2566 - 2570 

ระดับความร่วมมือ
กับต่างประเทศใน
การปรับปรุง/พัฒนา
ม า ต ร ฐ า น
ภายในประเทศให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พันธกรณี ระหว่าง
ป ร ะ เท ศ แ ล ะ
มาตรฐาน สากล 
ที่ ส าคั ญ  (เฉลี่ ย 
ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 
ประเด็น 2 การต่างประเทศ 
แผนย่อย ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่ อการพั ฒ นาระหว่ าง
ประเทศ 

     

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

ค ณ ะที่ ป รึ ก ษ าฯ  และ
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ 
ก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรงุ ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
Code 02030101: ตัวชี้วัดที่สอง ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทย 
ที่ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่สาคัญในกรอบต่าง ๆ) (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด  
 กระทรวงต่างประเทศจัดเก็บจ านวนข้อเสนอ หรือข้อริเริ่มของไทย ที่ได้รับการมีบทบาทการเป็นผู้เล่นส าคัญ และกิจกรรมการประชุม ซึ่งไทยจั ดหรือร่วมจัด  
ด้านที่ไทยมีแนวทางปฏิบัติที่ดี เช่น ข้อเสนอ UHC ของไทยที่ได้รับการรับรองในใน UNGA และการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านประมง IUU 
ร่วมกับสหภาพยุโรป ฯลฯ  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 79  21  0  
Measurable 68  32  0  
Controllable 42 37  21  
Affordable 74  21  5  
Comparable 58  37  5  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
การก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานรระหว่างประเทศมีความหลากหลายครอบคลุมหลายมิติ โดยมาตรฐานระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของเป้าหมาย

ดังกล่าวควรเป็นการก าหนดความครอบคลุมที่เฉพาะเจาะจงโดยเน้นมาตรฐานในเชิงสังคมและความมั่นคง และไม่ครอบคลุมถึงมาตรฐานสากลที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า มาตรฐานการบริการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรว งเกษตรและ
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สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น และไม่รวมถึง
พันธกรณีด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น พันธกรณีของไทยในการเปิดตลาดการค้าและการลงทุนเสรี เป็นต้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม แต่มีปัญหาเรื่องการวัดให้ได้เป็นรูปธรรม  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการวัดเป็น “จ านวนข้อเสนอ ข้อริเริ่ม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคงระหว่าง

ประเทศได้รับการยอมรับในเวทีระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือพหุภาคี” เนื่องจากสามารถค้นหาข้อมูลและตรวจนับข้อมูลได้จากท่าที ข้อเสนอ ข้อริเริ่ม และข้อมูล
รายงานที่เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) อีกทั้งการประชุมฯ ดังกล่าวจะมีผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ หรือมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อให้ความคิดเห็นก่อน เข้าร่วมประชุมหรือเจรจากับต่างประเทศท าให้
หน่วยงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการรับทราบความเป็นมาและความคืบหน้าของข้อมูล 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
หลังการหารือแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบคิดว่าควรมีการทบทวนหน่วยที่เป็นเฉลี่ยร้อยละ และการใช้มาตรวัดดีขึ้น/มากขึ้นร้อยละ 5-10 ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่า

การด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้ ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวชี้วัด 
ที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน โดยระดับขั้นแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสม 
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ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย 
ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จึงยังไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น จากการตรวจสอบ

มติคณะรัฐมนตรีฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่า มีตัวอย่างของข้อเสนอ ข้อริเริ่ม หรือการน าแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคงระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือพหุภาคี เช่น  

 การจัดท าร่างปฏิญญากรุงโซลในการประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 (เห็นชอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) 
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ผลักดันประเด็นที่สะท้อนท่าทีของไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)  

 การประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง ครั้งที่ 9 (เห็นชอบวันที่ 18 พฤษภาคม 2564) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้ผลักดันประเด็นที่สะท้อนท่าทีของไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านสาธารณสุขและ  
การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่  

 การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20 (เห็นชอบวันที่ 30 มีนาคม 2564) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ผลักดันประเด็น 
ที่สะท้อนท่าทีของไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายความร่วมมือใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความเชื่อมโยงทางทะเล การท าประม งอย่างยั่งยืน และ 
การเช่ือมโยงการด าเนินกิจกรรมในสาขาเศรษฐกิจภาคทะเลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล  

 การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 1 (เห็นชอบวันที่ 2 มีนาคม 2564) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ผลักดันประเด็นที่สะท้อน
ท่าทีของไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการด าเนินการที่ต้องสอดประสานกับกรอบความร่วมมืออื่นๆ อาทิ ACMECS อาเซียน และมุมมองของอาเซียน
ต่ออินโดนี-แปซิฟิก และการท างานร่วมกับกรอบอื่นๆ เช่น กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อส่งเสริมบูรณาการของอาเซียนที่จะน ามาซึ่งสันติภาพ ความมั่งคั่ง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 (เห็นชอบวันที่ 26 มกราคม 2564) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ผลักดันประเด็นที่สะท้อนท่าทีของไทย
ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นด้านความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในทุกมิติ การเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องได้รับประโยชน์ 
ที่จับตอ้งได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การให้วิสาหกิจขนาดกลางกลางและย่อมเข้าถึงเงินทุน และการสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ยืดหยุ่นต่อ Disruiptions  
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จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน โดยระดับขั้นแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ควรปรับปรุง 
พอใช้ ดี และดีมาก 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
  

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดับความส าเร็จของบทบาท
ไทยในการก าหนดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานระหว่างประเทศ 

จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับการมี
บทบาทเป็นผู้เล่นที่ส าคัญ และกิจกรรม/การประชุม  
ซึ่งไทยจัด/ร่วมจัดในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านที่ไทย
มีแนวปฏิบัติที่ดี 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน  
กระทรวงการต่างประเทศ 

รายป ี

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับการมีบทบาทเป็นผู้
เล่นที่ส าคัญ และกิจกรรม/ การประชุม ซึ่งไทยจัด/ร่วมจัดในการ
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านที่ไทยมีแนวปฏิบัติที่ดี  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  66 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ระดั บความส า เร็ จของ
บทบาทไทยในการก าหนด
บรรทัดฐานและมาตรฐาน
ระหว่ างประเทศ  (อาทิ 
จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ของไทยที่ได้รับการยอมรับ 
การเป็นผู้ เล่นที่ส าคัญใน
กรอบต่าง ๆ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ 
ประเด็น 2 การต่างประเทศ 
แผนย่อย ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ 

     

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

คณะที่ปรึกษาฯ และหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรงุ ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
Code 02030101: ตัวชี้วัดที่สาม อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด 

วัดอันดับและคะแนนการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลจาก  Sustainable Development 
Goals (SDGs) Index ซึ่งประเมินสถานการณ์ภาพรวมของแต่ละประเทศตาม 17 เป้าหมายของ SDGs 

อันดับของประเทศด้านความย่ังยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 
ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ได้แก่ 

(1) No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ 
(2) Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
(3) Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ 
(4) Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
(5) Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
(6) Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
(7) Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่ือถือได้ยั่งยืน ทันสมัย 
(8) Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า 
(9) Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง 

และสนับสนุนนวัตกรรม 
(10) Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
(11) Sustainable Cities and Communities ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(12) Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน 
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(13) Climate Action ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
(14) Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(15) Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 
(16) Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(17) Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส าหรับเป้าหมายของ SDGs index ที่ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาจะเกี่ยวโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกลุ่มด้านการต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เป้าหมาย 
ได้แก ่

(10) Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
(16) Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(17) Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความรว่มมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
- ค่าคะแนน SDG index ของแต่ละเป้าหมาย อ้างอิงจากรายงาน Asian Water Development Outlook ซึ่งการแปลงข้อมูลทางสถิติของตัวชี้วัดแต่ละเป้าประสงค์

จะแบ่งเป็น 5 ระดับ (อ้างอิงจากโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แก ่



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  69 

 
โดยการคิดคะแนนจะมีหลักในการคิด ดังนี้ 

(1) หากตัวช้ีวัดมีหลายตัวช้ีวัดย่อยให้น ามาหารหาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดก่อน โดยน ามาค านวณเฉพาะตัวที่มีข้อมูล 
(2) หากเป้าประสงค์มีหลายตัวชี้วัดให้น าตัวช้ีวัดเฉพาะตัวที่มีข้อมูลมาหารหาค่าเฉลี่ยของเป้าประสงค์ก่อน  
(3) น าคะแนนเป้าประสงค์มาหาค่าเฉลี่ยของเป้าหมายนั้น เฉพาะตัวที่มีข้อมูล 
(4) เป้าหมายจะถูกให้สีตามช่วงคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ (เขียว, เขียวอ่อน, เหลือง, ส้ม, และแดง) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  70 

 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 0  35  65 
Measurable 6  24  71  
Controllable 0  20 80 
Affordable 0 20 80 
Comparable 0  20 80  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  และเป็นตัวชี้วัดที่มีความเป็นนานาชาติที่จัดเก็บโดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ 

Sustainable Development Solutions Network (SDN) ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักเลขาธิการองค์การสหประชาชาต ิ
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงเป็นการยากที่จะหารือได้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบ 

มีเพียง 3 เป้าหมายหลักจาก 17 เป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายอย่างชัดเจนได้ จึงอ้างอิงค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ไปก่อน 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชีว้ัด 

เห็นด้วยกับการพิจารณาตัวชี้วัด SDG index ในภาพรวมประกอบกับ SDG index เฉพาะด้านการต่างประเทศ เพราะการอ้างอิงค่า SDG index เพียงอย่างเดียว 
อาจกว้างเกินไป ไม่สื่อถึงด้านการต่างประเทศในระดับโลก 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดนี้ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม อันดับอาจมี
ขึ้นลง ในขณะที่ค่าคะแนนมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้นเรื่อย ๆ อยากให้เพิ่มพิจารณาค่าเป้าหมายเป็นคะแนนแทน และจากผลการค านวณทางสถิติโดย ที่ปรึกษา พบว่า 
ค่าเป้าหมายนี้สามารถบรรลุผลได ้

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลใน
ประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ของ
ชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

Sustainable Development Goals 
(SDGs) Index 

ร้อยละ /  ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ 
SDG ประเด็นต่าง ๆ  เช่น 
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

รายป ี

SDG Index ในกลุ่มด้านการต่างประเทศ ร้อยละ  /* กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
* ในรายงาน Sustainable development report มีการรายงานค่าอันดับและคะแนน SDG Index ของแต่ละประเทศ แต่ยังไม่มีการจัดอันดับและการรายงานค่าคะแนน SDG Index ในกลุ่ม
ด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะ แต่มีค่าสีของแต่ละเป้าหมายในรายงาน Sustainable Development Report ของแต่ละประเทศ 
 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

Sustainable Development Goals (SDGs) Index (อันดับ/คะแนน) N/A N/A N/A 61 (62.2) 55 (69.5) 59 (69.2) 40 (73) 41 (74.54) 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2566 - 2570 2566 - 2570 

อันดับ/คะแนนของไทยใน
ดัชนีสากลในประเด็นที่มี
นัยส าคัญต่อผลประโยชน์
ของชาติมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้ าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 2  
การต่ างประเทศ แผนย่ อย  
การพัฒนาเพื่ อสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

     

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5-10 

ผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A 61 
(62.2) 

55 
(69.5) 

59 
(69.2) 

40 
(73) 

41 
(74.54) 
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แผนย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก   
เป้าหมาย: ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 
Code 02040101: ตัวชี้วัดที่หนึ่ง ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย 
(อาทิ จ านวนโครงการอ านาจแบบนุ่มนวล จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด  

กระทรวงการต่างประเทศมีการพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างการยอมรับภาพลักษณ์และ soft power ของไทยมี 2 ตัวย่อย 
คือ 

(1) การทูตเชิงวัฒนธรรมที่ส่วนราชการไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ต่างชาติรับทราบวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมความนิยมไทยในต่างประเทศ เช่น การจัดเทศกาลไทย
ในต่างประเทศ กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ฯลฯ 

(2) การทูตเชิงมนุษยธรรม เช่น การช่วยเหลือเรื่องผู้ประสบภัย การมอบเงินภัยพิบัติ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 65  20  15  
Measurable 55  25  20  
Controllable 35  45  20  
Affordable 50  30  20  
Comparable 55  25  20  
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมยังมีข้อกังขาว่า ให้คนไทยมีบทบาทในกิจการท้องถิ่นในไทยได้มากขึ้น ท าให้มีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น และหานิยามความนิยมไทยในสากล และสากลของ 

ความเป็นไทย ซึ่งอาจเป็นการส่งเสริมความนิยมไทยในสังคม เผยแพร่ความนิยมไทยให้เป็นที่รับรู้ของสังคม เช่น เผยแพร่เรื่องความเข้มแข็งของระบบสาธา รณสุขไทย  
การบริหารจัดการโดยชุมชน เป็นต้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมโดยอิงกับการทูตเชิงวัฒนธรรม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
การตั้งค่าเป้าหมายในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่สามารถใช้การเจริญเติบโต คือมากขึ้น/ดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-10 มาวัดความส าเร็จได้ ซึ่งเป็นลักษณะ

ของการตั้งค่าเป้าหมายส าหรับทุกตัวชี้วัดในด้านการต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าการด ารงความสัมพันธ์อั นดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้  
ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวช้ีวัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  

ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย 
เห็นพ้องว่าความถี่ของการจัดกิจกรรม หรือการเพิ่มขึ้นของจ านวนกิจกรรม/โครงการอย่างเดียวไม่สามารวัดระดับความส าเร็จของไทยในการสร้า งการยอมรับได้ 

อนึ่งการจัดเก็บจ านวนโครงการกระชับความสัมพันธ์ต่าง ๆ อาจด าเนินควบคู่ไปกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับปริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และโครงการ 
ที่ได้ด าเนินไปแล้วมีผลตามเป้าหมายอย่างไรด้วย 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้าง 
ความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และ
ความนิ ยมไทยในสากลด้ วยอ านาจ 
แบบนุ่ มนวลของไทย (อาทิ  จ านวน
โครงการอ านาจแบบนุ่มนวล จ านวน
กิจกรรม/โครงการที่ ส่ งเสริมทั ศนะ 
เชิงบวกต่อประเทศไทย) (เฉลี่ยร้อยละ) 

- จ านวนโครงการ/กิ จกรรมด้ านการทู ต 
เชิงวัฒนธรรมที่ส่วนราชการไทยจัดเพื่อส่งเสริม
ความตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยที่เก่าแก่และ
ส าคัญ และส่ งเสริมความนิ ยมไทยในหมู่
ชาวต่างชาต ิ
- จ านวนโครงการ/การทูตเชิงมนุษยธรรม เช่น  
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม/ผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

รายป ี

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ส่วนราชการไทยจัด 
เพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยที่เก่าแก่และส าคัญ และส่งเสริม
ความนิยมไทยในหมู่ชาวต่างชาติ และจ านวนโครงการ/การทูตเชิงมนุษยธรรม  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ระดับความส าเร็จของไทย
ในการสร้างความเข้าใจ/ 
การยอมรับภาพลักษณ์ 
และความนิ ยมไทยใน
สากลด้ วยอ านาจแบบ
นุ่ มนวลของไทย (อาทิ 
จ านวนโครงการอ านาจ
แบบนุ่ มนวล จ านวน
กิ จกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อ
ประเทศไทย) (เฉลี่ ย 
ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 
ประเด็น 2 การต่างประเทศ 
แผนย่อย การส่งเสริมสถานะ
และบทบาทของประเทศไทย 
ในประชาคมโลก   

     

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

ที่ คณ ะที่ ปรึ กษาฯ และ
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ 
ก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรงุ ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A      
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เป้าหมาย: ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 
Code 02040101: ตัวชี้วัดที่สอง ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่าง
ประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด  

จ านวนครั้งที่ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับ ในเวทีระหว่างประเทศ และการมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็น ที่ไทยให้ความส าคัญในกรอบพหุภาคี 
เช่น การที่ไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิก ECOSOC ฯลฯ 

ความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พิจารณาจาก จ านวนครั้งที่คนไทยได้รับการเลือกตั้ง ข้อริเริ่มของไทยได้รับยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ หรือมีบทบาท 
ในประเด็นที่ไทยได้ผลักดันในระดับพหุภาคี เช่น การที่ไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิก ECOSOC 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 70  25  5  
Measurable 55  35  10  
Controllable 20 60 20  
Affordable 50  40 10 
Comparable 55  40  5  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมเห็นว่ากระทรวงต่างประเทศมีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเหมาะสมดีแล้ว 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมโดยอิงกับการได้รับการยอมรับในระดับสากลจากการได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากประชาคมระหว่างประเทศ 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
การตั้งค่าเป้าหมายในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่สามารถใช้การเจริญเติบโต คือมากขึ้น/ดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-10 มาวัดความส าเร็จได้ ซึ่งเป็นลักษณะ

ของการตั้งค่าเป้าหมายส าหรับทุกตัวชี้วัดในด้านการต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าการด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้  
ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวช้ีวัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นพ้องกับการไม่ใช้ปริมาณจ านวนคนไทยที่เพิ่มขึ้นในต าแหน่งส าคัญมาวัดระดับความส าเร็จแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการได้รับเลือกหรืออื่นๆ จ าเป็นต้องอาศัย
การด าเนินความสัมพันธ์ที่ดีและงานการทูตตามปกติมาสนับสนุนอย่างขาดไม่ได้ จ านวนข้อริเริ่ม หรือจ านวนคนไทยที่ได้ด ารงต าแหน่งส าคัญไม่ควรพิจารณาจากเชิงปริมาณ
อย่างเดียว แต่ควรดูปัจจัยน าเข้าคือการด าเนินงานทางการทูตตามปกติ และการด าเนินงานทางการทูตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ด้วย 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ (อาท ิจ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของ
ไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่าง
ประเทศประเทศไทยและคนไทยได้รับ 
การเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ) 

จ านวนครั้งที่ประเทศไทยและคนไทย
ได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับ ในเวที
ระหว่างประเทศ และการมีบทบาท 
ในการขับเคลื่ อนประเด็ นที่ ไทย 
ให้ความส าคัญในกรอบพหุภาคี 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

รายป ี

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนครั้งที่ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับ  
ในเวทีระหว่างประเทศ และการมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็น 
ที่ไทยให้ความส าคัญในกรอบพหุภาคี (เฉลี่ยร้อยละ) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ระดับความส าเร็จของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ (อาทิ 
จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ของไทยได้รับการรับรองใน
เวที /องค์ การระหว่ าง
ประเทศ  ประเทศไทยและ
คนไทยได้รับการเลือกตั้ง/
ยอมรั บในเวที ระหว่ าง
ประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
2 การต่ างประเทศ แผนย่อย  
การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก   

     

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

ที่คณะที่ปรึกษาฯ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรุง ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรับปรุง 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรับปรุง 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรับปรุง 

ผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A      

 
 
 
 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  81 

เป้าหมาย: ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 
Code 02040101: ตัวชี้วัดที่สาม ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและ 
มีเกียรติภูมิ (จ านวนโครงการ สนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด  

นับจ านวนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ เช่น โครงการท้องถิ่นของคนไทยในต่างประเทศที่สนับสนุนงานของกงสุล  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 71  19  10  
Measurable 67  24  9  
Controllable 34  52  14 
Affordable 52  34  14 
Comparable 48  43  9  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมตั้งค าถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะท าให้คนไทยในต่างแดนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเมืองไทยบ้าง เสนอให้ พาคนในต่างแดนกลับมาไทย 

บ่อย ๆ เพื่อสร้างส านึกรักบ้านเกิด ซึ่งกระทรวงต่างประเทศมีโครงการเช่น การดึงคนไทยรุ่นที่ สอง สาม ในสหรัฐฯ เข้ามาท ากิจกรรมในไทย 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมโดยอิงกับโครงการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงกับประเทศไทย 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การตั้งค่าเป้าหมายในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่สามารถใช้การเจริญเติบโต คือมากขึ้น/ดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-10 มาวัดความส าเร็จได้ ซึ่งเป็นลักษณะ

ของการตั้งค่าเป้าหมายส าหรับทุกตัวชี้วัดในด้านการต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าการด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้ 
หน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวช้ีวัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย 

เห็นพ้องกับการที่ไม่สามารถใช้การเจริญเติบโตของจ านวนโครงการมาวัดระดับความส าเร็จเพียงอย่างเดียวได้ การจัดเก็บจ านวนโครงการกระชับความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
อาจด าเนินควบคู่ไปกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับปริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และโครงการที่ได้ด าเนินไปแล้วมีผลตามเป้าหมายอย่างไรด้วย 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ 
(จ านวนโครงการ สนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยใน
ต่ างประเทศด้วย การเผยแพร่ภาพลักษณ์ 
ของไทย)  (เฉลี่ยร้อยละ) 

จ านวนโครงการ สนับสนุนกิจกรรมคนไทย
ในต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชน
ไทยในต่ างประเทศด้ วยการเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของไทย  

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

รายป ี

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ศั กยภาพและเสริ มสร้ าง
เครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทย
ในต่ างประเทศ ให้ มี ความ
เข้ มแข็ งและมี เกี ยรติ ภู มิ 
(จ านวนโครงการ สนั บสนุ น
กิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยใน
ต่างประเทศด้วยการเผยแพร่
ภาพลั กษณ์ ของไทย) (เฉลี่ ย 
ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 
ประเด็น 2 การต่างประเทศ 
แผนย่อย การส่งเสริมสถานะ
และบทบาทของประเทศไทย 
ในประชาคมโลก   

     

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

 
 

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

ที่ คณ ะที่ ปรึ กษาฯ และ
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ 
ก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรงุ ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรับปรุง 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรับปรุง 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรับปรุง 

ผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A      
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แผนย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและการบูรณาการ 
เป้าหมาย: ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 
Code 02050101: ตัวชี้วัดที่หนึ่ง ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและ
คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ  
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด  

วัดจากจ านวนครั้งที่จัดการประชุม กลไกร่วมระหว่างส่วนราชการในมิติการต่างประเทศเช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ การประชุมร่วม
ระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 55  40  5  
Measurable 55  30  15  
Controllable 70  30  0 
Affordable 40  50  10  
Comparable 50  40  10  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศมีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมโดยอยู่ในบริบทของกลไกร่วม แต่พิจารณาร่วมกับคุณภาพของการติดต่อสื่อสารเนื่องจากความถี่ของการพบปะไม่สามารถวัดระดับความร่วมมือได ้

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การตั้งค่าเป้าหมายในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่สามารถใช้การเจริญเติบโต คือมากขึ้น/ดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-10 มาวัดความส าเร็จได้ ซึ่งเป็นลักษณะ

ของการตั้งค่าเป้าหมายส าหรับทุกตัวชี้วัดในด้านการต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าการด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้  
ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวช้ีวัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นพ้องกับการไม่ใช้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของจ านวนครั้งการจัดการประชุมเพียงอย่างเดียวมาวัดระดับความร่วมมือของส่วนราชการไทย แต่อาจมีการร่วมกันพัฒนา
เป้าหมายระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเป็นพลวัตสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดั บความร่ วมมื อระหว่ างส่ วนราชการไทย 
เพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ 
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครอง 
คนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ 

จ านวนครั้งที่จัดการประชุม/กลไก
ร่วมระหว่างส่วนราชการไทยในมิติ
ด้านการต่างประเทศ 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ  
และฝา่ยต่างประเทศของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ  

ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

รายป ี

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนครั้งที่จัดการประชุม/กลไกร่วมระหว่างส่วนราชการไทย
ในมิติด้านการต่างประเทศจ านวนครั้งที่จัดการประชุม/กลไก 
ร่วมระหว่างส่วนราชการไทยในมิติด้านการต่างประเทศ  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ระดับความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/
ขับเคลื่อนการต่างประเทศใน
ทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การดูแลและคุ้มครอง
คนไทยในต่างประเทศ) อย่างมี
บูรณาการ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 
ประเด็น 2 การต่างประเทศ 
แผนย่อย การส่งเสริมสถานะ
และบทบาทของประเทศไทย 
ในประชาคมโลก   

     

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

 

มากขึ้น/ดีข้ึน  
ร้อยละ 5-10 

 

ที่ คณ ะที่ ป รึ กษาฯ และ
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ 
ก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรงุ ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A      
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เป้าหมาย: ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 
Code 02050101: ตัวชี้วัดที่สอง ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด  

ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การร่วมภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมที่นับคือกิจกรรมที่ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมหรือตระหนักรู้  เช่น บัวแก้วสัญจร 
อาเซียนสัญจร MFA CEO Forum หรือ โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 61  28  11  
Measurable 50  39  11  
Controllable 50  33  17  
Affordable 39  39  22  
Comparable 33  61  6  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเหมาะสมดีแล้ว 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสม แต่อาจพิจารณาปรับนิยามความเป็นเอกภาพให้ชัดเจนขึ้น โดยอิงกับการประสานงานต่างๆ จากการต่างประเทศและหน่วยงานและ  

ภาคประชาชน/ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การตั้งค่าเป้าหมายในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่สามารถใช้การเจริญเติบโต คือมากขึ้น/ดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-10 มาวัดความส าเร็จได้ ซึ่งเป็นลักษณะ

ของการตั้งค่าเป้าหมายส าหรับทุกตัวชี้วัดในด้านการต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าการด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้  
ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวช้ีวัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย 

เห็นพ้องกับการไม่ใช้จ านวนโครงการที่เพิ่มขึ้นเป็นมาตรวัดระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้เพียงอย่างเดียว การจัดเก็บจ านวน โครงการกระชับ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ อาจด าเนินควบคู่ไปกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และโครงการที่ได้ด าเนินไปแล้วมีผลตามเป้าหมาย
อย่างไรด้วย มีการติดตามผลระดับการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องจากภาคส่วนต่างๆ โดยดูจากความต่อเนื่องของโครงการที่ได้ด าเนินไปแล้ว มใิช่จ านวนโครงการเพียงอย่างเดียว 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้  
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ จ านวน
โครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

จ านวนครั้ งที่ จั ดการประชุ ม/
กิ จกรรมที่ มี ภ าคส่ วนอื่ น   ๆ 
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ  
และฝา่ยต่างประเทศของหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ  

ส านักนโยบายและแผน  
กระทรวงการต่างประเทศ 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนครั้งที่จัดการประชุม/กิจกรรมที่มีภาคส่วนอื่น ๆ  มีส่วนร่วม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระดั บความส าเร็ จ ใน 
การสร้างความตระหนักรู้ 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่ าง ๆ  (อาทิ  จ าน วน
โครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้ าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 2 
การต่ างประเทศ แผนย่ อย  
การต่างประเทศมีเอกภาพและ
การบูรณาการ 

     

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

ที่คณะที่ปรึกษาฯ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรุง ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 
Code 02050101: ตัวชี้วัดที่สาม ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล (อาทิ มีกลไกและช่องทางการรับฟังและแก้ไขข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่หลากหลาย) 
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด  

จัดเก็บข้อมูลจากจ านวนโครงการด้านกงสุล เช่น กงสุลสัญจร โครงการ E-visa โครงการหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ โครงการจัดตั้งหน่วยหนังสือเดินทาง
เคลื่อนที่ หรือกิจกรรมดูแลประชาชนไทยในต่างประเทศช่วงโควิด-19 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 62  33  5  
Measurable 57  33  10 
Controllable 57  33  10 
Affordable 38  48  14 
Comparable 43  52  5  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเหมาะสมดีแล้ว 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 

มีความเหมาะสมโดยพิจารณานิยามความเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะการบริการของกงสุลที่นอกจากวัดที่ความสะดวกรวดเร็วแล้วยังต้องรักษาคุณภาพไว้อีกด้วย 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การตั้งค่าเป้าหมายในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่สามารถใช้การเจริญเติบโต คือมากขึ้น/ดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-10 มาวัดความส าเร็จได้ ซึ่งเป็นลักษณะของ

การตั้งค่าเป้าหมายส าหรบัทุกตัวชี้วัดในด้านการต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าการด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้โดยอิงจากโครงการต่าง ๆ และการบริการ ท าได้อยู่
ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้ ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวชี้วัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย 

การวัดอาจไม่สามารถวัดเป็นจ านวนโครงการต่างๆ แต่วัดประสิทธิภาพในการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล อนึ่ง เมื่อพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแล้ว
จะมีความเร็วที่ค่อนข้างคงที่ หรือถือเป็นความเร็วที่เหมาะสมที่ยังด าเนินการบริการให้มีประสิทธิภาพแต่ยังละเอียดถี่ถ้วนอยู่  เนื่องจากความเร็วที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่น ามาสู่
เป้าหมายเสมอไป เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดด้วย จึงจะไม่เป็นการหละหลวมด้านความมั่นคงของประเทศในการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดับการพัฒนางานบริการด้านการ
ต่างประเทศและด้านการกงสุล (อาทิ มี
กลไกและช่องทางการรับฟังและแก้ไข
ข้ อร้ องเรี ยน /ข้ อ เสนอแนะของ
ประชาชนที่หลากหลาย) 

จ านวนโครงการส าคัญด้ านกงสุ ล อาทิ 
โครงการเอกสารราชการ 2 ภาษา/ โครงการ
กงสุลสัญจร/ โครงการระบบตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)/ โครงการจัดตั้งหน่วย
หนังสือเดินทางเคลื่อนที ่

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ  
และฝา่ยต่างประเทศของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ  

ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

- 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนโครงการส าคัญด้านกงสุล N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระดับการพัฒนางานบริการ
ด้านการต่างประเทศและ
ด้านการกงสุล (อาทิ มีกลไก
และช่องทางการรับฟังและ
แ ก้ ไข ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น /
ข้อเสนอแนะของประชาชน
ที่หลากหลาย) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ 
ประเด็น 2 การต่างประเทศ 
แผนย่อยการต่างประเทศมี
เอกภาพและการบูรณาการ 

     

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

ที่ คณ ะที่ ป รึ กษ าฯ  และ
ห น่ วย งาน ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 
ก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรุง ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข้/ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 
Code 02050101: ตัวชี้วัดที่สี่ ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ จ านวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย) 
นิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัด  

นับจ านวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย เช่น กิจกรรม Friends of Thailand หรือ กิจกรรมสมาคมมิตรภาพ ฯลฯ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 55  40  5  
Measurable 46  40  14 
Controllable 46  31  23 
Affordable 36  41  23  
Comparable 36  55  9  
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและการประเมินจากภาคประชาชนอาจจะดีถ้ามี รวมทั้งดูการเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมอยู่แล้วโดยพิจารณานิยามความเป็นเอกภาพ และอาจระบุเครือข่ายองค์การหรือบุคคลที่กระทรวงต่างประเทศให้ความส าคัญเอาไว้ 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การตั้งค่าเป้าหมายในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่สามารถใช้การเจริญเติบโต คือมากขึ้น/ดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-10 มาวัดความส าเร็จได้ ซึ่งเป็นลักษณะ

ของการตั้งค่าเป้าหมายส าหรับทุกตัวชี้วัดในด้านการต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าการด ารงความสัมพันธ์อันดีและปกติไว้ ท าได้อยู่ ในเกณฑ์ดี ดีมาก หรือพอใช้  
ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการพัฒนาต่อไป และเสนอพิจารณาให้ทบทวนหน่วยของทุกตัวช้ีวัดที่เป็น “เฉลี่ยร้อยละ” ให้เป็น “ระดับขั้น” แทน  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
เห็นพ้องว่าอาจจะไม่ได้วัดเป้าหมายจากที่ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายและบุคคล/องค์กรที่เป็นมิตรต้องดีขึ้นร้อยละ 5-10 โดยอิงจากจ านวน

องค์กร/บุคคลที่เป็นมิตรเพิ่มขึ้นอย่างเดียว เนื่องจากต้องพิจารณาการด ารงรักษาความสัมพันธ์ขององค์กรที่เป็นมิตรอยู่แล้วด้ วย ว่าด าเนินไปในระดับขั้นดีเพียงใด ซึ่งต้อง
อาศัยการติดตามผลจากโครงการที่ได้ด าเนินไปแล้ว 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่าย
บุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยใน
ต่างประเทศ (อาทิ จ านวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย) 

จ านวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จ านวน
โครงการ/กิ จกรรมที่ สนั บสนุ น
เครือข่าย 

ร้อยละ  / กระทรวงการต่างประเทศ 
และฝา่ยต่างประเทศของหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ  

ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

- 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระดับความส าเร็จใน
การเสริมสร้างเครือข่าย
บุคคลและองค์กรที่เป็น
มิตรกับประเทศไทยใน
ต่ างประเทศ (อาทิ 
จ านวนคน/องค์กรที่
เป็ น มิ ต ร จ าน วน
โครงการ/กิ จกรรมที่
สนับสนุนเครือข่าย)  

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 
ประเด็น 2 การต่างประเทศ 
แผนย่อย การต่ างประเทศ 
มีเอกภาพและการบูรณาการ 

     

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

มากขึ้น/ดีข้ึน 
ร้อยละ 5-10 

ที่ คณ ะที่ ป รึ กษาฯ และ
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ 
ก าหนดขึ้น 

     

ปรับเป็นเกณฑ์ดี/ดีมาก/พอใข้/ควรปรับปรุง ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ปรับเป็น 
เกณฑ์ด/ีดีมาก

พอใข/้ 
ควรปรบัปรงุ 

ผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A      
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