
      การตา่งประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 02

“พัฒนาต่อยอดการต่างประเทศเพ่ือให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (02) กำรต่ำงประเทศ มุ่งเน้นให้ไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้วและ 
มีควำมม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศให้ไทยมีควำมพร้อมและบทบำทเชิงรุก 
อย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อเป็นผู ้เล่นส�ำคัญในเวทีโลก และมีควำมร่วมมือกับนำนำชำติในลักษณะที่จะเก้ือหนุนต่อ 
ควำมก้ำวหน้ำในทุก ๆ ด้ำนของไทย อำทิ ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประชำคมโลก  
โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็นคือ การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
020001

การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมี เ กียรติ ภูมิ ใน
ประชาคมโลก เม่ือพิจำรณำเทียบเคียงจำก
ระดับกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) ในปี 
2561 มีจ� ำนวนเงินลงทุนโดยตรงจำก 
ต่ำงประเทศของประเทศไทย 426,749.64  
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.77 จำก 
279,335.13 ล้ำนบำท ในปี 2560 สะท้อนให้
เห็นว่ำประเทศไทยมีองค์ประกอบหลำยมิติท่ี
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้ต่ำงประเทศเข้ำมำลงทนุ  
อันเป็นผลมำจำกกำรต่ำงประเทศไทยมีเอกภำพ จำกกำรท�ำงำนของทีมประเทศไทย ซึ่งเกิดจำกกำรท�ำงำนอย่ำง 
บูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรด�ำเนินกำรในหลำยมิติเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและยืนหยัดของไทยใน 
เวทีโลก ประกอบด้วย มิติด้ำนควำมมั่นคง ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฏในแผนแม่บทประเด็นควำมมั่นคง แผนย่อย 
ที่ 4 ด้ำนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียน และนำนำชำติ รวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่ภำครัฐ

มิติด้ำนควำมมั่งคั่ง ประเทศไทยได้ด�ำเนิน
นโยบำยกำรทูตระดับภูมิภำคเชิงรุกและ 
ทั่วถึง เป็นผู้ริเริ่มในกำรจัดตั้งกลุ่มภูมิภำค 
ที่ เป ็นควำมร ่วมมือด ้ำนเศรษฐกิจ อำทิ 
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ อิรวดี 
– เจ้ำพระยำ – แม่โขง สมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควำมริเริ่มแห่ง
อ่ำวเบงกอลส�ำหรับควำมร่วมมือหลำกหลำย
สำขำทำงวิชำกำรและเศรษฐกิจ กรอบควำมร่วมมือเอเชีย กรอบควำมร่วมมือแม่โขง - ล้ำนช้ำง เพื่อมุ่งผลประโยชน์
แห่งชำติด้ำนเศรษฐกิจในทุกมิติ นอกจำกนี้ประเทศไทยยังมีนโยบำยที่มีควำมสอดคล้องและและสนับสนุนข้อริเริ่ม 
เส้นทำงสำยไหมและเส้นทำงสำยไหมทำงทะเลศตวรรษที่ 21 ในระดับประเทศ ได้แก่ กำรส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจอื่น ๆ ในอนุภูมิภำค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยระเบียงเศรษฐกิจจีน-คำบสมุทร 
อินโดจีน  

ภาพรวมความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

จ�ำนวนเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศของประเทศไทยรำยปี (หน่วย: บำท)

จ�ำนวนเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศของประเทศไทย

450,000.00

400,000.00

350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00
2559          2560       2561

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย



90

02 การต่างประเทศ

020001

และมิติกำรมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 
ประเทศไทยได ้รับเลือกตั้ งจำกประเทศ
สมำชกิองค์กำรสหประชำชำต ิให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
สมำชิกคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งสหประชำชำติ วำระปี 2563 – 2565  
ซ่ึ ง เป ็น  1 ใน 6 คณะมนตรีหลักของ
สหประชำชำติที่มีภำรกิจหลักในกำรเสนอ
และทบทวนน โ ยบำย ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ 
กำรพัฒนำในทุกมิติ ได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งสมำชิกคณะกรรมกำรมรดกโลก 
ขององค ์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร  ์
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ่ ง ส ห ป ร ะ ช ำ ช ำ ต ิ 
วำระปี 2562 – 2566 รวมถึงได้รับเลือกตั้งซ�้ำให้ด�ำรงต�ำแหน่งสมำชิกคณะมนตรีองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ 
วำระปี 2563 - 2564 เป็นสมัยที่ 8 สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่นจำกนำนำประเทศที่มีต่อประเทศไทย

มิติด้ำนควำมยั่งยืน รำยงำน Sustainable Development 
Report 2019 ซ่ึงจัดท�ำโดยเครือข่ำยกำรแก้ปัญหำเพ่ือ 
กำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน (Susta inable Development  
Solutions Network: SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์  
ได้รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุ SDGs 
ของแต่ละประเทศ ในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ
ที่ 40 จำก 162 ประเทศทั่วโลก ปรับตัวดีขึ้น 19 อันดับจำก
อันดับที่ 59 ในปี 2561 จำก 156 ประเทศ 

มิติกำรมีมำตรฐำนสำกล ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรต่ำงประเทศและกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยมีมำตรฐำนสำกล หรือผ่ำนมำตรฐำน
สำกลในปีที่ผ่ำนมำ อำทิ กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ไทยได้รับกำรปรับอันดับดีขึ้นจำก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List ใน
ปี 2559 และเป็น Tier 2 ในปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศปลดสถำนะธงแดง 
ให้ไทยผ่ำนมำตรฐำนกำรบินเต็มรูปแบบ สหภำพยุโรปปลดสถำนะใบเหลืองของภำคประมงไทยต่อควำมก้ำวหน้ำของ
กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU) ของไทย สะท้อนให้เห็นถึง 
กำรไม่ละทิ้งและควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
ให้กับนำนำประเทศ

1
2

2WL
3

2011      2012      2013      2014     2015      2016      2017     2018

THAILAND TIER RANKING BYY YEAR

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report

ที่มำ: Sustainable Development Solutions Network: SDSN

  ที่มำ: TIP Report
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นอกจำกนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต ้องด�ำเนินกำร 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ใน 6 มิติ ได้แก่ 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและควำมซ�้ำซ้อนกันของภำรกิจ 
เป็นควำมท้ำทำยในมิติควำมมีเอกภำพ ระดับกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศทีเ่ข้มข้นขึน้ ภำวะกำรชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในภูมิภำค
ต ่ำง ๆ รวมถึงโรคอุบัติ ใหม ่ เป ็นป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อ 
ควำมสำมำรถในกำรแข ่ งขันของประ เทศในมิต ิ
ควำมม่ังค่ัง สังคมยังขำดตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ 
กำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน มองเป ็นเ ร่ืองไกลตัว ยั งขำด 
กำรบูรณำกำรร ่วมกันของหน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้อง 
ในเรื่องดังกล่ำว และนิยำมตัวชี้วัดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ไม่
ตรงกันระหว่ำงระดับชำติและระดับสำกล ล้วนส่งผลต่อ 
กำรด�ำเนินกำรในมิติควำมยั่งยืน ระดับควำมแตกต่ำง 
ของมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนภำยในประเทศ 
ที่ยั งไม ่สอดคล ้องกัน กำรขำดกำรบูรณำกำรและ 
ควำมเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงำนรัฐ ตลอดจนกำรขำด
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง ยังเป็นควำมท้ำทำย 
ในมิติกำรมีมำตรฐำนสำกล กำรส่งเสริมให้คนไทยมี 
ควำมสำมำรถและศักยภำพเป็นท่ียอมรับในต่ำงประเทศ 
และองค์กรควำมรู้ของไทยเป็นท่ีชื่นชมในเวทีโลก ยังคง
เป็นควำมท้ำทำยในมิติกำรมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 
และมิติควำมมั่นคง ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฎในแผนแม่บท
ประเด็นควำมมั่นคง แผนย่อยที่ 4 ด้ำนกำรบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียน และนำนำชำติ
รวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่ภำครัฐ

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (02) กำรต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย  
5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคญัได้ ดงันี ้(1) ควำมร่วมมอื 
ด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ มีแนวทำงในกำรพัฒนำ
ที่เน้นกำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อม
ระหว่ำงประเทศ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงและ

ธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและควำมมั่นคงของภูมิภำค รวมทั้ง
กำรร่วมมอืทำงกำรพฒันำกบัประเทศเพ่ือนบ้ำน ภมูภิำค โลก 
รวมถึงองค์กรภำครัฐ และที่มิใช่ภำครัฐ (2) ควำมร่วมมือ
เศรษฐกจิและควำมร่วมมอืเพือ่กำรพฒันำระหว่ำงประเทศ  
มีแนวทำงในกำรพัฒนำท่ีเน้นเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ 
กับต่ำงประเทศในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐำน
ของนวัตกรรม มุ ่งกระจำยควำมเจริญ เพิ่มโอกำส  
และลดอุปสรรคทำงเศรษฐกิจ ให ้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรขยำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำที่เป ็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับนำนำประเทศ (3) กำรพัฒนำ 
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
และแนวปฏิบัติ เน้นผลักดันให้มีกำรจัดท�ำ ปรับปรุง  
และบังคับใช้กฎหมำยและกฎระเบียบภำยในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ และมีควำมเป็น
มำตรฐำนสำกลในทุกภำคส่วน (4) กำรส่งเสริมสถำนะ
และบทบำทของประเทศไทยในประชำคมโลก มีแนวทำง
ในกำรพัฒนำที่เน้นสร้ำงเกียรติภูมิและอ�ำนำจต่อรอง 
เสริมสร้ำงกำรใช้อ�ำนำจแบบนุ ่มนวลอย่ำงเป็นระบบ  
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดี ยกระดับ
กำรส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทย รักษำสถำนะหนึ่งใน
ศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวที่มีคุณภำพของโลก และส่งเสริม
กำรเป็นจุดหมำยของกำรจัดประชุม/กิจกรรมระหว่ำง
ประเทศในภูมิภำค รวมถึงเน้นส่งเสริมศักยภำพและ 
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แก่คนไทยท้ังในประเทศ
และต่ำงประเทศ และ (5) กำรต่ำงประเทศมีเอกภำพและ
บูรณำกำร มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่ เน ้นส ่งเสริม 
กำรบริหำรจัดกำรและด�ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ของส่วนรำชกำรไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ บูรณำกำร 
และมีธรรมำภิบำล ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคีพัฒนำทั้งในประเทศและในต่ำงประเทศ
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020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางการคา้ 
การลงทุน และความเชือ่มโยงทีส่�าคญัใน
ภมูภิาคเอเชยี โดยมรีะบบเศรษฐกิจ
ทีเ่น้นนวัตกรรมดขึีน้

เป้าหมาย

มุ่งสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ กำรท่องเที่ยว และกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นคลัสเตอร์ด้ำนกำรเกษตร 
อุตสำหกรรมอำหำร และเศรษฐกิจชีวภำพท่ีส�ำคัญของภูมิภำค และสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรระหว่ำงประเทศจัดตั้ง
ส�ำนักงำนใหญ่ระดับภูมิภำคในไทย ซึ่งกำรด�ำเนินกำรเหล่ำนี้จะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย มีเอกภำพ ท�ำให้
ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และควำมเช่ือมโยงที่ส�ำคัญในภูมิภำคเอเชีย  
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น  ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรมีควำมสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้ำที่ดี 
ควำมพร้อมของต่ำงประเทศท่ีจะร่วมมือกับไทย กำรลดระดับกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ควำมเชื่อมั่น 
ของต่ำงประเทศที่มีต่อมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรของไทย ควำมมีเสถียรภำพทำงกำรเมือง และกำรเป็นระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีควำมพร้อมด้ำนแรงงำนฝีมือและกำรวิจัยและพัฒนำ

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย เมื่อ
พิ จำรณำจำกระดับควำมสัมพันธ ์ และ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ควำมเชื่อมโยง 
และนวัตกรรมในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค และ
พหุภำคี พบว่ำไทยมีแนวโน้มที่จะบรรลุ 
เป ้ำหมำยกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ 
กำรลงทุนของภูมิภำคเอเชีย ซึ่งสำมำรถ
สะท้อนผลจำกรำยงำนที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 
ระดับกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศที่
เพิ่มขึ้นจำก 279,335.13 ล้ำนบำท ในปี 
2560 เป็น 426,749.64 ล้ำนบำท ในปี 2561 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.77 (ธนำคำรแห่ง

6 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (2) การต่างประเทศ 1 

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการบริการใน3 

ภูมิภาคเอเชีย มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 4 

การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมทั้งเป็นคลัสเตอร์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพที่5 

ส าคัญของภูมิภาค และสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรระหว่างประเทศจัดตั้งส านักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในไทย ซึ่งการ6 

ด าเนินการเหล่านี้จะส่งผลให้การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี7 

มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง8 

ทางการค้า การลงทุน และการบริการในภูมิภาคเอเชีย มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม  ต้อง9 

อาศัยปัจจัยส าคัญ ประกอบด้วย การมีความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าที่ดี ความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือกับ10 

ไทย การลดระดับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อมาตรฐานสินค้าและ11 

บริการของไทย ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และการเป็นระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมด้านแรงงาน12 

ฝีมือและการวิจัยและพัฒนา 13 

สถานการณ์ การบรรลุ เป้ าหมาย เมื่ อ14 

พิจารณาจากระดับความสัมพันธ์และความ15 

ร่วมมือระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยง 16 

และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 17 

และพาหุภาคี พบว่าไทยมีแนวโน้มที่จะ18 

บรรลุ เป้ าหมายการเป็นศูนย์กลางทาง19 

การค้าการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง20 

สามารถสะท้อนผลจากรายงานท่ีเก่ียวเนื่อง 21 

ได้ แ ก่  ระ ดั บ ก า รล งทุ น โด ยต รงจ าก22 

ต่างประเทศที่ เพิ่ มขึ้นจาก  279,335.13 23 

ล้ านบาท ในปี  2560 เป็ น  426,749.64 24 

ล้านบาท ในปี 2561 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 

52.77 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) โดยในปี 2561 มีโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน26 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 3,587 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2560 ที่มี 7 โครงการ 27 

มูลค่าเงินลงทุน 2,200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.05 ในขณะที่มีโครงการต่างชาติยื่นขอรับการสนับสนุนการ28 

ลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2561 จ านวน 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 14,081 ล้านบาท ลดลงจากปี 29 

2560 ที่ มีจ านวน  15 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 17,983 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.70 (ส านักงาน30 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2562) นอกจากนั้น ดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index (GII) 31 

สะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนานวัตกรรมของไทยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่อยู่ในอันดับที่  51 ในปี 2560 32 

เป็นอันดับที่ 44 และ 43 ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดับ (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2019) 33 

โดยตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 62 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 60 ในปี 2562 สะท้อน34 

ถึงความพร้อมในการประกอบกิจการของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพการตลาดปรับตัวแย่35 

ลงจากอันดับที่ 28 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 32 ในปี 2562 เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าของประเทศอ่ืน ๆ 36 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายที่ส าคัญของไทยที่จะต้องเร่งด าเนินมาตรการเพื่อดึงดูดการ37 

ลงทุนจากต่างชาติในสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน  38 

020201 
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จ านวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย
รายปี (หน่วย: ล้านบาท)

จ านวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย (ล้านบาท)
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

จ�ำนวนเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศของประเทศไทยรำยปี (หน่วย: ล้ำนบำท)

ประเทศไทย, 2563) โดยในปี 2561 มีโครงกำรต่ำงชำติท่ียื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรแพทย ์
ครบวงจร 14 โครงกำร มลูค่ำเงนิลงทนุ 3,587 ล้ำนบำท เพ่ิมจำกปี 2560 ทีม่ ี7 โครงกำร มลูค่ำเงินลงทุน 2,200 ล้ำนบำท  
หรือเพิ่มขึ้นร ้อยละ 63.05 ในขณะท่ีมีโครงกำรต่ำงชำติยื่นขอรับกำรสนับสนุนกำรลงทุนในอุตสำหกรรม 
กำรท่องเที่ยวในปี 2561 จ�ำนวน 10 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 14,081 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 ที่มีจ�ำนวน  

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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020201

15 โครงกำร มลูค่ำเงนิลงทนุ 17,983 ล้ำนบำท หรือลดลง 
ร ้อยละ 21.70 (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส ่งเสริม 
กำรลงทุน, 2562) นอกจำกน้ัน ดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ 
Global Innovation Index (GII) สะท้อนให้เห็นถึงระดับ
กำรพัฒนำนวัตกรรมของไทยที่ดีขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง  
จำกเดิมที่อยู่ในอันดับท่ี 51 ในปี 2560 เป็นอันดับที่ 44 
และ 43 ในปี 2561 และ 2562 ตำมล�ำดับ (Cornell 
University, INSEAD, and WIPO, 2019) โดย 
ตัวชี้วัดย่อยด้ำนศักยภำพทำงธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจำก
อันดับที่ 62 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 60 ในปี 2562 
สะท ้อนถึงควำมพร ้อมในกำรประกอบกิจกำรของ 
ภำคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพ
การตลาดปรับตัวแย่ลงจากอันดับที่ 28 ในปี 2561 
เป็นอันดับที่ 32 ในปี 2562 เนื่องจำกกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชีย
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญของไทยที่จะต้อง
เร่งด�ำเนินมำตรกำรเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงชำติใน
สภำวะกำรแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน   

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562 รัฐบำล
ได้ด�ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศทั้งใน
ระดับทวิภำคีและพหุภำคี ผ่ำนแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ 
อำทิ กำรส่งเสริมตลำดเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกำสด้ำนกำรค้ำ
กำรลงทุน กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ
กำรขยำยเวลำ เป ิดท� ำกำรด ่ ำนศุลกำกรสะเดำ - 
บูกิตกำยูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง ซึ่งท�ำให้ปริมำณกำรค้ำ 
กำรลงทุนบริเวณชำยแดนของท้ังไทยและมำเลเซีย 
เพิ่มสูงขึ้น นอกจำกนี้ ได้มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ 
ในกรอบภูมิภำคและอนุภูมิภำค เช่น ระดับภูมิภำค ได้แก่ 
กรอบควำมร่วมมืออำเซียน ที่ไทยเป็นประธำนในปี 2562 
และกรอบควำมร ่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค 
เอเชีย-แปซิฟิก และระดับอนุภูมิภำค ได้แก่ ยุทธศำสตร์

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้ำพระยำ – แม่โขง 
ควำมริเ ร่ิมแห ่งอ ่ำวเบงกอลส�ำหรับควำมร ่วมมือ 
หลำกหลำยสำขำทำงวิชำกำรและเศรษฐกิจ กำรพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำยอินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย และ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ ่มแม่น�้ำโขง 
โดยรัฐบำลได้ส่งเสริมควำมพร้อมของต่ำงประเทศให้เข้ำ
มำร่วมมือกับประเทศไทย อำทิ กำรขยำยเครือข่ำยกับ
ภำคเอกชนต่ำงประเทศเพ่ือเชิญชวนนักลงทุนต่ำงชำติ 
มำลงทุนในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve  
Industries) ของไทย โดยเฉพำะในเขตเศรษฐกิจ 
ภำคตะวันออก ซึ่ งมีกำรส ่ ง เสริมระบบเศรษฐกิจ
นวัตกรรม ด้วยกำรพัฒนำพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor of Innovation: EECi) และเขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อดึงดูดผู้ประกอบ
กำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ำมำลงทุนในไทย รวมทั้งมี
มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนต่ำง ๆ ด้วยกำรให้แรงจูงใจ
ทำงภำษี อำทิ กำรน�ำรำยจ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำไป
ลดหย่อนภำษีนิติบุคคลหรือภำษีเงินได้ และที่ไม่ใช่ภำษี 
อำทิ  กำรผลิตแรงงำนทักษะสูงเพื่อตอบสนองต ่อ 
ควำมต้องกำรของตลำดท่ีเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
นอกจำกนี้ รัฐบำลมีนโยบำยผลักดันให้ไทยเป็นประเทศ
แห่งนวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรโดยเฉพำะ 
ชำวต่ำงชำติ เข้ำมำลงทุนในไทยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม
และยกระดับสินค้ำตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งจะเป็น 
กำรขับเคลื่อนประเทศไปสู ่ระบบเศรษฐกิจนวัตกรรม 
ในอีกทำงหนึ่ง สอดคล้องรับกับกำรให้ควำมส�ำคัญกับ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศคู ่ค ้ำที่ดี ควำมเชื่อมั่นของ 
ต่ำงประเทศที่มีต่อมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรของไทย 
ควำมมี เสถียรภำพทำงกำรเมือง และไทยมีระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีควำมพร้อมด้ำนแรงงำนฝีมือ 
และกำรวิจัยและพัฒนำ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลำงทำง 
กำรค้ำกำรลงทุนของภูมิภำคนั้น มีปัญหำและอุปสรรคที่
ส�ำคัญ คือ ระดับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ 
เข้มข้นขึ้น โดยเฉพำะประเทศอื่นในภูมิภำคอำเซียนที่ได้
ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนและพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ ท�ำให้ระดับ 
กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศของไทยอำจเติบโตใน
อัตรำที่ลดลง นอกจำกน้ัน ภำวะกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก อันเป็นผลมำจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สำธำรณรัฐประชำชนจีนและสหรัฐอเมริกำ สถำนกำรณ์
ควำมไม่สงบในอหิร่ำนและรฐัปำเลสไตน์ และโรคอบุติัใหม่ 
ยังส่งผลโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ โดยเฉพำะในภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำรที ่
หดตัวลงอย่ำงเห็นได้ชัด นับเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่จะ
ท�ำให ้กำรด�ำ เนินงำนของหน ่วยงำนรัฐตำมกรอบ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ไม่บรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดไว้ได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรที่จะสร้ำงให้
ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำกำรลงทุนในด้ำนกำรให้
บริกำรสุขภำพ กำรท่องเท่ียว และกำรศึกษำของภูมิภำค
เอเชีย รวมทั้งกำรเป็นที่ตั้งของส�ำนักงำนใหญ่ระดับ
ภูมิภำคของบริษัท/องค์กรระหว่ำงประเทศนั้น นอกจำก
จะขึ้นกับระดับศักยภำพภำยในประเทศแล้ว ยังขึ้นกับ
สถำนกำรณ์และศักยภำพทำงกำรแข่งขันของประเทศ 
คู ่แข ่งอื่น ๆ ด ้วย ทั้งนี้  หำกต้องกำรให้บรรลุตำม 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ หน่วยงำนรัฐและภำคส่วนอื่น ๆ  
จะต้องด�ำเนินกำรเชิงรุกเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจนวัตกรรมให้
เกิดข้ึนอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกนวัตกรรมจะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญท่ีจะดึงดูดผู้ประกอบกำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เข้ำมำลงทุนในไทย อันจะก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดและ
ต่อยอดกำรใช้เทคโนโลยี ในกำรพัฒนำประเทศและ 
สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนไทยอย่ำงทั่วถึง รวมทั้ง 
จะต้องยกระดับศักยภำพและมำตรฐำนสำกลของธุรกิจ
บริกำรที่ ไทยต ้องกำรเป ็นศูนย ์กลำงอย ่ำงเร ่งด ่วน  
ทั้งธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์/สำธำรณสุข โรงแรมที่พัก 
ร้ำนอำหำร สปำ โรงเรียน สถำนศึกษำ และมหำวิทยำลัย 

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
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020202ประเทศไทยเป็นหุน้สว่นการพัฒนาท่ียัง่ยนื
กบัตา่งประเทศ เพ่ือรว่มกนับรรลเุปา้หมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

เป้าหมาย

มุ ่งเสริมสร ้ำงควำมเป ็นหุ ้นส ่วนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนกับนำนำประเทศทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคี  
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตและควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำที่มี
ภูมิคุ ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย  
มีเอกภำพ ท�ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้  
ทั้งนี้ ควำมพร้อมของต่ำงประเทศที่จะร่วมมือกันด�ำเนินกำร ควำมตระหนักของทุกภำคส่วน และกำรบูรณำกำร 
ขับเคล่ือนกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน จะเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีจะส่งผลต่อกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย เมื่อพิจำรณำระดับ 
ควำมส�ำเร็จของบทบำทไทยในกำรเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่
ยัง่ยนืกบัต่ำงประเทศ รำยงำน Sustainable Development  
Report 2019 ซึ่ งจัดท�ำโดยเครือข ่ำยกำรแก ้ป ัญหำ 
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์ ได้รำยงำน
ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุ SDGs ของแต่ละ
ประเทศ โดยใช้ตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมท้ัง 17 เป้ำหมำยหลัก  
ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอยู ่ในอันดับท่ี 40 จำก  
162 ประเทศทั่วโลก ปรับตัวดีขึ้นจำกอันดับที่ 59 ในปี 2561 
หรือดีขึ้น 19 อันดับ นอกจำกนั้น ยังได้วัดควำมก้ำวหน้ำ 
กำรด�ำเนินงำนของแต่ละประเทศด้วยดัชนีคะแนนกำรพัฒนำ

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ

สถำนะกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ที่ยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยมี 73.0 คะแนน ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อนหน้ำที่มี 69.2 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึง 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อน SDGs อย่ำงมีนัยส�ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยยังมีประเด็นที่มีควำมท้ำทำย 
ที่ควรให้ควำมส�ำคัญและด�ำเนินกำรเร่งด่วน ได้แก่ เป้ำหมำยหลักที่ 3 กำรมีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี เป้ำหมำย 
หลักที่ 10 กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ เป้ำหมำยหลักที่ 13 กำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ และเป้ำหมำยหลักที่ 14 กำรใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทรและทรัพยำกรทำงทะเล     

ที่มำ: Sustainable Development Solutions Network: SDSN
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562  
คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี 
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ได้ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำร
เพื่อให้บรรลุ SDGs ภำยในปี 2573 โดยกำรประชุม กพย. 
ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่19 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรฯ 
ได ้ ให ้ควำมเห็นชอบแผนกำรขับเคลื่อนเป ้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนส�ำหรับประเทศไทย ประกอบด้วย  
6 ขั้นตอน ได ้แก ่  (1)  กำรสร ้ำงควำมตระหนักรู ้  
(2) กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
กับยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับท่ี 3  
(3) กลไกกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดย
คณะอนุกรรมกำร 4 คณะ (4) กำรจัดท�ำโครงกำรด้วย
หลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (5) กำรสร้ำง 
เครือข่ำยกับภำคีกำรพัฒนำ และ (6) กำรติดตำมผ่ำน
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ทั้งนี้  
เพือ่สร้ำงหุน้ส่วนกำรพัฒนำท่ียัง่ยืนร่วมกับภำคต่ีำงประเทศ 
ไทยได ้บริจำคให ้ กับกองทุนพัฒนำเอเชีย จ�ำนวน 
33,972,000 บำท และบริจำคเงินให้สมำคมพัฒนำกำร 
ระหว่ำงประเทศ ภำยใต้ธนำคำรโลก จ�ำนวน 33,000,000 
บำท ในปี 2562 นอกจำกน้ัน ไทยในฐำนะประธำน
อำเซียนในปี 2562 ได้ด�ำเนินกำรภำยใต้ธีม ร่วมมือ 
ร่วมใจ ก้ำวไกล ยั่งยืน โดยได้จัดต้ังศูนย์อำเซียนเพื่อ 
กำรศึกษำและกำรหำรือด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เพื่อเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และเป็นเวทีเกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน และ
ระหว่ำงอำเซียนกับหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ ซึ่งสำมำรถ
สนับสนุนควำมร่วมมือใต้-ใต้ และกำรประสำนงำน
ระหว่ำงประเทศอำเซียนในอนำคต รวมทั้งจัดกำรประชุม
คณะท�ำงำนร่วมระหว่ำงภำคประชำสังคมและภำครัฐ
เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พร้อมท้ัง
สนับสนุนกำรปฏิรูประบบงำนด ้ำนกำรพัฒนำของ
สหประชำชำติ  ซึ่ งจะเป ็นส ่วนส�ำคัญในกำรสร ้ำง 
หุ ้นส ่วนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน ที่ สอดคล ้องและ 
เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำงไทยกับต่ำงประเทศ

020202

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับต่ำงประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ 
SDGs มีป ัญหำและอุปสรรคที่ส�ำคัญ ได ้แก ่ กำรที่ 
คนกลุ่มใหญ่ในสังคมยังขำดควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
จ�ำเป็นของ SDGs โดยมองว่ำกำรพัฒนำท่ียั่งยืนนั้น 
เป ็นเรื่ องไกลตัว หรือเป ็นเรื่ องของหน ่วยงำนรัฐ 
แต่เพียงเท่ำนั้น กำรขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันของ 
หน่วยงำนรัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมองว่ำ 
เป็นควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนเจ้ำภำพในแต่ละ 
เป้ำหมำยหลักเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนตำม
บทบำทหน้ำที่ที่ควรจะเป็น ท�ำให้ขำดควำมเป็นเอกภำพ
ในกำรด�ำเนินงำน รวมถึงนิยำมตัวชี้วัด SDGs ท่ียังไม ่
ตรงกันระหว่ำงระดับชำติและระดับสำกล ท�ำให้เกิด
ควำมเข ้ำใจที่ คลำดเคลื่ อนในกำรเ ก็บข ้อมูลและ 
กำรรำยงำนสถิติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนรัฐและ
ภำคีเครือข่ำยควรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อน 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนส�ำหรับประเทศไทยทั้ง  
6 ข้ันตอน โดยควรเร่งสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้เกิดข้ึนกับ
คนทั้งประเทศ พิจำรณำจัดท�ำสื่อสำธำรณะเพื่อเผยแพร่
ประชำสมัพนัธ์ทีเ่ข้ำถงึทกุกลุม่เป้ำหมำย ทัง้สือ่รูปแบบเดิม
และสื่อรูปแบบใหม่ที่สร้ำงสรรค์และเข้ำใจได้ รวมทั้งยัง
ควรเชื่อมโยงโครงกำรที่ด�ำเนินกำรเพื่อตอบโจทย์ SDGs 
และตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติเข้ำด้วยกัน ใช้ระบบ 
กำรติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  
เป็นหลักในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบรรลุ SDGs  
ซึ่งจะช่วยท�ำให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรด�ำเนินกำร
ของหน่วยงำนรัฐ นอกจำกนี้ รัฐบำลควรพิจำรณำกำรจัด
ต้ังรำงวลั Thailand SDGs Award เพ่ือมอบรำงวลัให้กบั
บคุคล/กลุ่มบุคคล องค์กำรต่ำง ๆ จำกทุกภำคส่วนที่มี 
ผลงำนโดดเด ่นด ้ำนกำรส ่งเสริมกำรบรรลุ SDGs  
เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นมีรำงวัล Japan SDGs Award ตั้งแต่
ปี 2560

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
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020301ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่อดคลอ้ง 
กบัมาตรฐานสากลในทกุมติแิละสามารถ 

มีบทบาทเชงิรกุในการรว่มก�าหนด 
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

เนื่องจำกสังคมโลกในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว มีควำมเชื่อมโยงใกล้ชิดและกำรแข่งขันที่สูงมำกขึ้น 
เรื่อย ๆ ส่งผลให้กำรพัฒนำอย่ำงเป็นเอกเทศจำกกฎเกณฑ์และมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงสำกลเป็นเร่ืองที่ 
เป็นไปได้ยำก ซึ่งประเทศไทยจะต้องปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบในประเทศให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรเหล่ำนี้จะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย มีเอกภำพ ท�ำให้ประเทศไทยมี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้ ทั้งนี้ กำรบรรลุเป้ำหมำยประเทศไทยมี
กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลในทุกมิติและสำมำรถมีบทบำทเชิงรุกในกำรร่วมก�ำหนดมำตรฐำนสำกล 
เพิ่มขึ้น จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรบูรณำกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรในกำรอนุวัติพันธกรณีระหว่ำงประเทศของไทย/
มำตรฐำนสำกลที่ส�ำคัญต ่อผลประโยชน์ของประเทศ ควำมตระหนักและศักยภำพของส ่วนรำชกำรไทย  
และกฎระเบียบภำยในที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ/มำตรฐำนสำกล 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำ
ระดับควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรปรับปรุง/
พัฒนำมำตรฐำนภำยในประเทศ และอันดับ/
คะแนนของไทยในดัชนีสำกลในประเด็นที่ มี 
นัยส�ำคัญต่อผลประโยชน์ของชำติ ในช่วงที่ผ่ำนมำ 
ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศและมำตรฐำนสำกลที่ส�ำคัญในหลำยด้ำน อำทิ ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ ไทยได้รับกำรปรับอันดับดีขึ้น
จำก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List ในปี 2559 และเป็น Tier 2 ในปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุด
ในรอบ 9 ปีทีผ่่ำนมำ ตำมรำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนษุย์ของสหรฐัอเมรกิำ ในด้ำนกำรบนิระหว่ำงประเทศ ไทยได้รบั 
กำรปลดธงแดงจำกองค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ เมื่อเดือนตุลำคม 2560 ท�ำให้ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับธุรกิจกำรบินระหว่ำงประเทศ และในด้ำนกำรประมง ไทยได้รับกำรปลดสถำนะใบเหลืองของภำคกำรประมงไทย
จำกสหภำพยุโรป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน 
และไร้กำรควบคุม ซึ่งได้มีกำรพัฒนำผ่ำนกลไกกำรแก้ไขปัญหำมำอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับสถำนะใบเหลืองเม่ือปี 
2558 ซ่ึงกำรปลดสถำนะดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำภำคกำรประมงของไทยอย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม  
ยังมีบำงประเด็นที่ไทยต้องเร่งด�ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ อำทิ กำรทบทวนนโยบำยและ
มำตรกำรในกำรก�ำกับตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทำงกำรเงิน เพ่ือป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธ 
ที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง 

1
2

2WL
3

2011      2012      2013      2014     2015      2016      2017     2018

THAILAND TIER RANKING BYY YEAR

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report

  ที่มำ: TIP Report
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา กำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนรัฐ
เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนมำก
เป็นกำรด�ำเนินโครงกำรท่ีส่งเสริมองค์ควำมรู ้ พัฒนำ
บุคลำกร และทบทวนกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เป็นตำม
มำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะกระบวนกำรด้ำนกำรเงิน  
กำรทุจริตคอรัป ช่ัน กำรศึกษำ และสิ่ งแวดล ้อม  
ซึ่ งเป ็นกำรส ่งเสริมกำรเรียนรู ้ ในกำรด�ำเนินงำนที ่
หลำกหลำย เสริมสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร และ
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติที่ดี 
ที่สุด โดยหน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำและ
ปรับปรุงกฎหมำย/กฎระเบียบภำยในประเทศให ้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศของไทยและ 
มีควำมเป็นมำตรฐำนสำกล อำทิ โครงกำรปฏิรูปกฎหมำย
และบูรณำกำรแนวปฏิบัติที่ดีในกำรตรำกฎหมำย ภำยใต้
แผนงำน Country Programme ท่ีรัฐบำลด�ำเนินกำร
ร ่วมกับองค ์กำรเพื่อควำมร ่วมมือและกำรพัฒนำ 
ทำงเศรษฐกิจ อนึ่ง ในช่วงท่ีไทยเป็นประธำนอำเซียน 
ปี 2562 ไทยได้ผลักดันกำรเสนอเอกสำรผลลัพธ์ของ
อำเซียนจ�ำนวนมำกที่สอดคล้องกับหลักสำกลที่ส่งเสริม

020301
สันติภำพและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน อำทิ เอกสำรมุมมอง
อำเซียนต ่ออินโด-แปซิฟ ิก เพื่อส ่งเสริมควำมเป ็น 
แกนกลำงของอำเซียนและรักษำบทบำทน�ำอำเซียนใน
กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ�ำนำจ  
ซ่ึงเอกสำรได้บรรจุแนวคิด 3 M ที่ไทยเสนอด้วย ได้แก่ 
ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ (Mutual Trust) กำรเคำรพซึ่ง 
กันและกัน (Mutual Respect) และกำรมีผลประโยชน์
ร่วมกัน (Mutual Benefit) นอกจำกนี้ ไทยได้ผลักดันให้
ผู้น�ำอำเซียนรับรองปฏิญญำกรุงเทพฯ ว่ำด้วยกำรต่อต้ำน
ขยะทะเลในอำเซียน รวมทั้งได้มีกำรจัดตั้งศูนย์อำเซียน
ในมิติต่ำง ๆ ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ประเทศไทย  
7 ศูนย์ และได้ ริเริ่มเครือข ่ำยอำเซียนเพื่อต ่อต ้ำน 
กำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และ 
ไร ้กำรควบคุม นอกจำกนี้  ในป ี  2562 ในกรอบ
สหประชำชำติ ไทยเป็นผู้ประสำนกำรเจรจำในกำรให้ที่
ป ร ะ ชุ ม สมั ช ช ำ สหประช ำช ำติ รั บ ร อ งปฏิ ญ ญำ 
ทำงกำรเมืองของกำรประชุมระดับสูงว่ำด้วยหลักประกัน
สุขภำพถ้วนหน้ำโดยฉันทำมติ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและ 
ให้เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ยังมีข้อจ�ำกัดใน
ประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ระดับควำมแตกต่ำงของมำตรฐำน
สำกลและมำตรฐำนภำยในประเทศที่ยังไม่สอดคล้องกัน 
กำรขำดกำรบูรณำกำรและควำมเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงำนรัฐ ตลอดจนกำรขำดกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงจริงจัง เนื่องจำกอำจท�ำให้เกิดข้อพิพำทระหว่ำง
หน ่วยงำนรั ฐและประชำชนในพื้ น ท่ี  โดยเฉพำะ 
ในภำคกำรประมงท่ีจะต้องเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจและ 
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับชำวประมงพื้นบ้ำน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อำจใช้สถำนะ 
ของประเทศในประเด็นกำรค้ำมนุษย์ กำรบินระหว่ำง
ประเทศ กำรควบคุมกำรประมงผิดกฎหมำย และ 
กำรฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและพันธกรณี
สำกล โดยก�ำหนดเป้ำหมำยให้สถำนะของประเทศใน
อนำคตอยู่ในระดับท่ีไม่ต�่ำกว่ำสถำนะปัจจุบันหรือจะต้อง
ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ในระยะ
ต่อไปควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้
กับส่วนรำชกำรและภำคส่วนอื่น ๆ ในล�ำดับแรก รวมทั้ง 
จะต้องเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและศักยภำพใน 
กำรด�ำเนินกำรในทุกด้ำนเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ 
พันธกรณี และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้
ประชำชนไทยมีคุณภำพชีวิตและมำตรฐำนต่ำง ๆ ท่ีดีขึ้น 
ท�ำให้ชำวต่ำงชำติมีควำมเชื่อม่ันในกำรท�ำธุรกิจและ
ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะท�ำให้ไทยไม่สูญเสียตลำดและ
โอกำสทำงเศรษฐกิจในต่ำงประเทศ อำทิ ให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงกฎหมำยเร่งด�ำเนินกำรยกเลิก
กฎหมำยที่ ไม ่ จ� ำ เป ็นและปรับปรุงกฎหมำยและ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งบังคับใช้ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจกับภำคเอกชน
และภำคประชำชนให้เห็นถึงควำมจ�ำเป็นของกำรบังคับ
ใช้ดังกล่ำวด้วย 

020301
020301
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ประเทศไทยมีเกยีรติภมู ิอ�านาจตอ่รอง  
และไดรั้บการยอมรับในสากลมากขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก

มุ่งส่งเสริมสถำนะ อ�ำนำจแบบนุ่มนวล และขีดควำมสำมำรถของไทย ผ่ำนกำรเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์  
และกำรด�ำเนินนโยบำยกำรต่ำงประเทศ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย มีเอกภำพ  
ท�ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้ ท้ังนี้ เพ่ือบรรล ุ
เป้ำหมำย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ�ำนำจต่อรอง และได้รับกำรยอมรับในสำกลมำกขึ้น ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ 
ประกอบด้วย คนไทยมคีวำมสำมำรถและศกัยภำพเป็นทีย่อมรบัในต่ำงประเทศ องค์ควำมรูข้องไทยเป็นทีช่ืน่ชมในเวทโีลก  
กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมควำมนิยมไทยในต่ำงประเทศ/บทบำท
ของไทยบนเวทีระหว่ำงประเทศ และกำรบูรณำกำรร่วมกับภำคประชำชนเพ่ือส่งเสริมสถำนะและศักยภำพ 
ของคนไทยในต่ำงประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำระดับ
ควำมส�ำเร็จของไทยในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ/กำรยอมรับ
ภำพลักษณ์ และควำมนิยมไทยในสำกลด้วยอ�ำนำจ 
แบบนุ่มนวล ระดับควำมส�ำเร็จของไทยในเวทีระหว่ำง
ประเทศ  พบว่ำ ประเทศไทยได้รับกำรยอมรับจำกนำนำ
ประเทศอย่ำงกว้ำงขวำง โดยในปี 2562 ไทยได้รับเลือก
ตั้งจำกประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งสมำชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชำชำติ วำระปี 2563 – 2565 ซึ่งเป็น 1 ใน  
6 คณะมนตรีหลักของสหประชำชำติท่ีมีภำรกิจหลัก 
ในกำรเสนอและทบทวนนโยบำยท่ี เ ก่ียวข ้อง กับ 

กำรพัฒนำในทุกมิติ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมำชิก  
บรรลุเป ้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ภำยใน 
ปี 2573 นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังได้รับเลือกตั้งให้ 
ด� ำ ร งต� ำแหน ่ งสมำชิ กคณะกรรมกำรมรดกโลก  
ขององค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชำชำติ วำระปี 2562 – 2566 โดยได้รับ
คะแนนเสียง  156 เสียง  จำกจ� ำนวนประเทศ ท่ี 
ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 170 ประเทศ ซึ่งเป็นคะแนน
สูงสุดในกำรเลือกต้ังครั้งดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นถึง 
ควำมเชื่อมั่นจำกนำนำประเทศที่มีต่อประเทศไทย

020401
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020401แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก ผลการด�าเนินงานที่ผ ่านมา  กำรด�ำเนินงำนของ 

หน่วยงำนรัฐเพื่อส ่งเสริมสถำนะและบทบำทของ
ประเทศไทยในประชำคมโลก ในช่วงปี 2561 – 2562 
ด� ำ เนินกำรจัดโครงกำรเผยแพร ่และแลกเปลี่ ยน 
องค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมและวิชำกำร อำทิ เทศกำล
ภำพยนตร์ไทย งำนแสดงดนตรีไทย งำนประชำสัมพันธ์
อำหำร ไทย กิ จกรรมมวยไทย ด� ำ เนินกิ จกรรม 
กำรทูตพุหภำคี/กำรภูมิภำค ในกำรแสดงบทบำท 
ในเวทีระหว่ำงประเทศ อำทิ กำรเป็นประธำนอำเซียน 
และบทบำทไทยในสหประชำชำติ รวมท้ังส ่งเสริม 
ให้ประเทศไทยเป็นท่ีตั้งของส�ำนักงำนใหญ่หรือส�ำนักงำน
ภูมิภำคขององค์กำรระหว่ำงประเทศ และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน สอดคล้อง
กับนโยบำยที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ  
กำรลงทุน และกำรบริกำรของภูมิภำค เพื่อเพิ่มบทบำท
ของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ กำรตรำพระรำชบัญญัติเอกสิทธิ์
และควำมคุ้มกันส�ำหรับองค์กำรระหว่ำงประเทศและ 
กำรประชุมระหว่ำงประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ซึ่งจะผลักดันสถำนะและภำพลักษณ์ของไทยในฐำนะ 
เจนีวำแห่งเอเชียในกำรเป็นแหล่งบ่มเพำะองค์ควำมรู้
และแนวปฏิบัติสำกลของภูมิภำค ซ่ึงเป็นประโยชน์
โดยตรงในกำรยกระดับศักยภำพของบุคลำกรไทย 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 
ปีที่ผ่ำนมำหน่วยงำนรัฐได้ด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้
แนวคิดกำรทูตวัฒนธรรม และกิจกรรมกำรทูตพหุภำคี/
กำรภูมิภำค ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยเป็นที่รู ้จักของนำนำ
ประเทศ และมีบทบำทในประชำคมโลกมำกขึ้น ทว่ำ 
ไทยยังคงมีข้อจ�ำกัดในกำรเป็นท่ียอมรับในบำงมิติที่ยัง
ไม่มีศักยภำพเพียงพอท่ีจะสำมำรถแข่งขันกับภำคีอื่น ๆ  
ซึ่งท�ำให้โอกำสในกำรเข้ำร่วมมีบทบำทในเวทีระหว่ำง
ประเทศเป็นไปได้ไม่ง่ำยนัก อันเป็นผลมำจำกข้อจ�ำกัด
บำงเรื่อง อำทิ ควำมสัมพันธ ์ของไทยกับประเทศ
พันธมิตรในกำรพัฒนำ ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนสำกล และประเด็นควำมน่ำเชื่อถือของ
ไทยอันเ ก่ียวเนื่องกับควำมมั่นคงและเสถียรภำพ 
ทำงกำรเมือง นอกจำกนี้ยังมีควำมท้ำทำยในกำรส่งเสริม

ให้คนไทยมีควำมสำมำรถและศักยภำพเป็นที่ยอมรับ 
ในต่ำงประเทศ และองค์ควำมรู้ของไทยเป็นที่ชื่นชมใน 
เวทีโลก 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ส�ำหรบักำรด�ำเนนิกำร 
ส ่ ง เสริมสถำนะและบทบำทของประเทศไทยใน 
ประชำคมโลก ไทยมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องยกระดับ 
กำรส่งเสริมเอกลักษณ์ให้น�ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้  
เน้นกำรด�ำเนินนโยบำยที่เป็นกำรส่งเสริมสถำนะของไทย
ในเวทีโลก พร้อมไปกับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถให ้
ทุกภำคส่วนของไทยในกำรเสริมสร้ำงสถำนะของประเทศ 
ให้มีเกียรติภูมิบนเวทีโลกและมีอ�ำนำจในกำรต่อรองกับ
นำนำประเทศเพือ่ปกป้อง รกัษำ และเพิม่พนูผลประโยชน์
แห่งชำติในทุกมิติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระบบ 
เพิ่มควำมนิยมไทยผ่ำนกำรใช้อ�ำนำจแบบนุ่มนวล อำจมี
กำรผลักดันประเด็นที่ไทยมีศักยภำพและต้องกำรส่งเสริม
ผ่ำนเวทีหำรือระหว่ำงประเทศเพ่ือยกระดับบทบำท 
ของไทยในประเด็นต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นกำรริเริ่มให้เกิด 
กำรแลกเปล่ียนและน�ำไปสู่กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและ
ศักยภำพของบุคลำกร นอกจำกนี้  ยังต ้องค�ำนึงถึง 
กำรรักษำมำตรฐำนสำกลในด้ำนต่ำง ๆ และกำรปฏบัิติตำม
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับ 
กำรยอมรบัจำกนำนำประเทศและเพิม่โอกำสกำรมีบทบำท 
ในเวทรีะหว่ำงประเทศ รวมไปถงึกำรเสริมสร้ำงเครือขำ่ย
ของคนไทย/ชุมชนไทยในต่ำงประเทศ
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020501 ทุกภาคสว่นมีสว่นรว่มขบัเคลือ่น
การตา่งประเทศอยา่งมีเอกภาพ 
และไทยเป็นหุน้สว่นความร่วมมอืกบั
ตา่งประเทศในทกุมติิมากขึน้ 

เป้าหมาย

โดยจะต้องบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร และภำคประชำสังคม 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ บนเงื่อนไขเวลำและทรัพยำกรที่มีจ�ำกัด เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนด้ำน 
กำรต่ำงประเทศให้เป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพสูงสุด ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรข้ำงต้นจะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย  
มีเอกภำพ ท�ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้  
โดยเป้ำหมำยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรไทยและภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำ/เชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดบริกำรของภำครัฐ/ให้ควำม 
ช่วยเหลือกับคนไทยในต่ำงประเทศ 

แผนแม่บทย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพ
และบูรณาการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจำรณำระดับ
ควำมร ่วมมือระหว่ำงส ่วนรำชกำรไทยเพื่อพัฒนำ/ 
ขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศในทุกมิติ ระดับควำมส�ำเร็จใน
กำรสร้ำงควำมตระหนกัรู ้กำรมส่ีวนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ  
และระดับกำรพัฒนำงำนบริกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
และด้ำนกำรกงสุล พบว่ำ ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำรเพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศอย่ำงเป็นเอกภำพ โดยใช้
กลไกทีมประเทศไทย ท่ีบูรณำกำรร ่วมกันระหว่ำง 
ส่วนรำชกำรที่ไปประจ�ำกำรในต่ำงประเทศ เชื่อมโยงกับ
ส ่วนรำชกำรที่ตั้ งอยู ่ ในประเทศไทย เพื่ออ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรจัดบริกำรของภำครัฐให้กับคนไทยใน
ต่ำงแดน และให้ควำมช่วยเหลือส�ำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยำก 
โดยในช่วงปี 2562 ทีมประเทศไทยได้ให้ควำมช่วยเหลือ
คนไทยในหลำยสถำนกำรณ ์  อำทิ  สถำนกำรณ  ์
ควำมรุนแรงในลิเบีย นอกจำกนั้น ยังได้มีกำรให้บริกำร
ผ ่ำนระบบกงสุลออนไลน์ หรือ e-Consular เพ่ือ
ประชำชน ซึ่งได ้น�ำเทคโนโลยีมำใช ้ในกำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว 
ยิ่ งขึ้น รวมทั้ งมีกำรเป ิดใช ้งำนระบบกำรเก็บสถิติ 

งำนกงสุล เพื่อสร้ำงฐำนข้อมูลส�ำหรับกำรพัฒนำกำรให้
บริกำรต่อไป แต่ยังขำดกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยบุคคล
และองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่ำงประเทศ

การด�าเนนิการทีผ่่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนรฐั
เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 เน้น 
กำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีบูรณำกำรและเอกภำพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพของกำรท�ำงำนและควำมตระหนกัรู้
เกี่ยวกับงำนด้ำนต่ำงประเทศของทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำควิชำกำร และภำคประชำชน ผ่ำนกำรจัดท�ำโครงกำร
ต่ำง ๆ ภำยใต้กลไกกำรทูตเพื่อประชำชนและกำรทูต
สำธำรณะ อำทิ กำรบูรณำกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชน ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทำงด้ำนวิชำกำร 
และกำรจัดงำนเทศกำลไทยในต่ำงประเทศ เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กิจกรรมระหว่ำงประเทศ โครงกำรที่ด�ำเนินกำรแล้วอย่ำง
เป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำระบบ 
กำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรคัดกรองคนต่ำงด้ำว ผ่ำนกำรเชื่อมโยง
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ข้อมูลระหว่ำงกรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
และส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ใน
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรตรวจลงตรำและ 
ตรวจคนเข ้ำ เมืองเพื่อส ่ ง เสริมกำรท ่องเ ท่ียวและ 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชำวต่ำงชำติ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
บริบทโลกที่ ได ้ เปลี่ ยนแปลงไปท� ำ ให ้ ในป ัจจุบัน 
กำรด�ำเนินงำนในรูปแบบเดิมไม่สำมำรถตอบสนองและ
รับมือกับเหตุกำรณ์และภัยพิบัติที่ เ กิดขึ้นได ้อย ่ำง 
ทันท่วงที นอกจำกนี้ เนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้มี
เอกภำพและบูรณำกำรเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ได้
วำงไว้น้ันไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนใด
เพียงหน่วยงำนเดียว ดังนั้นจะต้องอำศัยกำรท�ำงำน 
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน ซึ่งยังพบข้อจ�ำกัดต่ำง ๆ อำทิ 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลท่ีไม่เช่ือมโยงกันระหว่ำง
หน่วยงำนรัฐและควำมซ�้ำซ้อนกันของภำรกิจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ควรพัฒนำ 
กำรเตรียมกำรตั้งรับกับภัยคุกคำมและปัญหำที่อำจเกิด
ขึ้นภำยใต้บริบทโลกในปัจจุบันให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผ ่ำนกำรลดทอนข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนที่ไม ่จ�ำเป็น 
เนื่องจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่มีขอบเขตที่กว้ำงขวำง 
เชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชำชนโดยตรง
มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย กำรค้ำมนุษย์ 
หรือภัยคุกคำมด้ำนสุขภำพและภัยพิบัติ รวมถึงพิจำรณำ
สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขั บ เ คลื่ อ น  พัฒนำ  และแก ้ ไ ขป ัญหำทำ งด ้ ำน 
กำรต่ำงประเทศร่วมกัน ซึ่งกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ควรมีหลำยระดับ ตั้งแต่กำรเสนอควำมคิดเห็น กำรร่วม
ด�ำเนินกำร ตลอดจนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน  
โดยกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนน้ัน  
ควรก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันใหม่เพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับ
กำรท�ำงำนร่วมกันมำกกว่ำที่จะใช้บทบำทหรืออ�ำนำจ
หน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนเป็นตัวก�ำหนดแนวทำง 
กำรด�ำเนินงำน ทั้งนี้ ควรสนับสนุนควำมร่วมมือกัน 

ในด้ำนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม อำทิ ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน  
ด้ำนวิชำกำร และด้ำนวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงของ
ประชำชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงจะพัฒนำ 
ไปสู่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในด้ำนอื่น ๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชำติ และเพ่ิมโอกำสทำงเศรษฐกิจ
ต่อไป อำทิ มุ่งขยำยกรอบกำรด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำย
กำรทูตเพื่อประชำชนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ พร้อมน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำบูรณำกำรร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลและกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรท�ำงำนอย่ำง
ไร้รอยต่อของทุกภำคส่วน โดยมีสถำนเอกอัครรำชทูต
และสถำนกงสุลใหญ่ 99 แห่งทั่วโลก ท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์
ด�ำรงธรรมในต่ำงประเทศ


