


V01 การด าเนินการภายในประเทศ 

 F0101   ความเชื่อมโยงทางกายภาพและกฎระเบยีบ 

 F0102   กฎระเบียบที่เอือ้อ านวยตอ่การค้า การลงทุน
 จากต่างประเทศ 

 F0103   ความพร้อมของฐานการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุน และเทคโนโลยีในประเทศ  

 F0104  นโยบายรัฐบาลของไทย ด้านการส่งเสริม
 เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือ
 ด้านต่างๆ 

 F0105  การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเปน็
 หุ้นส่วนกับภาครัฐ 
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e 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V04 ระบบรองรับเศรษฐกิจนวัตกรรม 

V02 ขยายความร่วมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ V03 ความเชื่อมั่นของต่างประเทศในสินค้าไทย 

V05 ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

2 โครงการ 

รวม 14 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 293 โครงการ + (2 โครงการ) 

2 โครงการ 

7 โครงการ 

3 โครงการ 

0 โครงการ 

25 โครงการ 
4 โครงการ 

231 โครงการ 

4 โครงการ 

6 โครงการ + (2 โครงการ) 

3 โครงการ 

รวม 260 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น  
295/2* โครงการ รวม 3 โครงการ รวม 0 โครงการ 

0 โครงการ 
0 โครงการ 

0 โครงการ 
0 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางการค้า 

การลงทุน การบริการ 
และความเชื่อมโยงที่

ส าคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 
แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย   020201  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ 
  ที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 

F0101  ความเชื่อมโยงทางกายภาพและกฎระเบียบ 

ส.อ.ท. 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

0 

F0102   เอื้ออ านวยตอ่การคา้ การลงทุนจากต่างประเทศ 

ส.อ.ท./ กรมสนธิสัญญาฯ 
 

F0103   ความพร้อมของฐานการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน
     สนับสนุน และเทคโนโลยีในประเทศ  

สป.คค./ ส.อ.ท. 
 

F0104   นโยบายรัฐบาลของไทย ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
    การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือด้านต่างๆ 

ส.อ.ท./ สป.กต./ กรมอเมริกาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 

F0105   การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเปน็    
           หุ้นส่วนกับภาครัฐ 

สลน./ ส.อ.ท. 
 

F0201    ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ 

สลน./ สป.คค./ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ 
กรมยุโรป/ กรมอเมริกาฯ/ กรมเอเชียตะวันออก 

F0202    ความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือ 

สลน./ สป.คค. / กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมพิธีการ
ทูต/ กรมยุโรป/ กรมเอเชียตะวันออก/ สคพ. 

F0203    กรอบความร่วมมือดา้นเศรษฐกจิ การค้า การลงทุน  
            การบริการ ความร่วมมือด้านต่างๆ  และความ 
  เชื่อมโยงในระดบัภูมิภาค  

สลน. / กรมเอเชียใต้ฯ/ สพพ./ สศอ./ สมอ./ ส.อ.ท. / 
กรมพิธีการทูต/ กรมยุโรป/ กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประ เทศ/ กรมอา เซี ยน/ กรม เอ เชี ยตะวันออก/  
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

F0301  สินค้าและบริการของไทยได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ 

สมอ./ ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ กรมอเมริกาฯ/ กรม
เอเชียตะวันออก 

F0302 ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของ ไทยกับต่างประเทศ  

กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 

F0303  ช่องทางการกระจายสินค้าสะดวก น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ  

 สป.คค./ ส.อ.ท./ กรมเอเชียตะวันออก 
 

F0401    การลงทุน วิจัยและพัฒนา 

กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ สอวช./ กรมเอเชียตะวันออก 

F0402    การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงาน
 ในด้านการผลิต การค้า และการบริการ 

สศอ./ ส.อ.ท./ สอวช./ สป.อก. / กรมเอเชียตะวันออก 
 

F0403    การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง รัฐ – เอกชน –  
            สถาบันการศึกษาในด้านเทคโนโลยี การเงิน และบริการ 

ส.อ.ท./ สอวช. / กรมยุโรป/ กรมอเมริกาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 

F0501    มาตรการรับมือภัยคุกคาม 

 กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. 

F0502    ความพร้อมของบุคลากร  

กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ ส.อ.ท. 

F0503     ระบบเตอืนภัยล่วงหน้า 

 ส.อ.ท. / กรมเอเชียตะวันออก 

F0504     สถานการณ์การเมืองไทยมีเสถียรภาพ 

ส.อ.ท. / กรมเอเชียตะวันออก 

2  

7  

3  

-  

2  25 

4  

231  

4 

8/2* 
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สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงพาณิชย ์

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : สป.อก./ TICA/ กรมสารนิเทศ 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

กต. กต. พณ. 

TICA/ กรมสารนิเทศ หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนกับต่างประเทศ 

เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืนของโลก 

ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 

แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย  020202   ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก ปี 2564 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ 

เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนของโลก 
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รวมทั้งสิ้น  
360/2* โครงการ 

V01 ความรู้ความเข้าใจต่อประเดน็การพัฒนาที่ยั่งยนื 

F0101   ความรู้ความเข้าใจของส่วนราชการไทย 
 ในการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สศช./ สลน./ สป.ศธ./ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ 
กรมอาเซียน/ กรมเอเชียตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

F0102  ความตระหนักรู้ของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน  
 และภาคส่วนอื่นๆ  

ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ กรมเอเชียตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  

15 

V02 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

F0201   ครือข่ายและการบรูณาการการท างานของทุก 
 ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพฒันาที่ยั่งยืน 

สศช./ กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

F0202    ศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน และภาคส่วน 
  ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพฒันาที่ยั่งยืน 

กรมควบคุมโรค/ สป.ศธ./ สป.คค./ TICA/ ส.อ.ท. / 
กรมพิธีการทูต/ สคพ. 
 

F0203   การก าหนดท่าทีของไทยในการประชุมระหว่าง
    ประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาที่ยั่งยืน 

กรมควบคุมโรค/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมพิธี
การทูต/ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมเอเชียตะวันออก 
 

F0204    ฐานข้อมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน  

สศช./ สป.ศธ./ ส.อ.ท. 
 
 

4  

4  

0  

6/1*  

V03 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

F0301   ความพร้อมของต่างประเทศในการร่วมมือ 

สป.คค./  กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ กรมยุโรป/  
กรมเอเชียตะวันออก 
 

F0302   ระบบพหุภาคีนยิมที่เข้มแข็ง 

ส.อ.ท. / กรมยุโรป 
 
 

F0303   การประสานความร่วมมือของหน่วยงาน และองค์การ
  ระหว่างประเทศ 

สลน./ สป.คค./ กรมเอเชียใต้ฯ/ TICA/ สพพ./ 
สป.กษ./ สศอ./ ส.อ.ท./ สป.กต. / กรมพิธีการทูต/ 
กรมยุโรป/ กรมเอเชียตะวันออก 

F0304    การน าเสนอศกัยภาพของไทยและหลักปรัชญาเ
  ศรษฐกิจพอเพยีงในเวทีระหว่างประเทศ  

กรมเอเชียใต้ฯ/ TICA/ ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ 
กรมยุโรป/ กรมเอเชียตะวันออก 
 

6  

80  

52/1* 

181  

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : TICA/ กรมสารนิเทศ 

กต. กต. กต. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สอศ./ กรมสารนิเทศ 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนกับต่างประเทศ 

เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืนของโลก 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 

แผนแม่บทย่อย : 2.3 การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 เป้าหมาย   020301  ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากล 
   เพิ่มขึ้น 

ปี 2564 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 
ประเทศไทยม ี
การพัฒนาที่
สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล 
ในทุกมิติและสามารถ 

มีบทบาทเชิงรุก 
ในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากล

เพ่ิมขึ้น 
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รวมทั้งสิ้น  
213/3* โครงการ 

V01 การด าเนินการภายในประเทศ V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ V03 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ 

F0101  การบูรณาการระหว่างส่วนราชการในการอนวัุติ       
           พันธกรณีระหว่างประเทศของไทย 

ส านักงาน ก.ค./ ส.อ.ท./ สป.กต./ กรมสนธิสัญญาฯ 
/ กรมองค์การฯ 

F0102   ภาครัฐปรับปรุง จัดท า บังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้อง
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ ปปง./ กรมอนามัย/ สป.คค./  
ส.อ.ท./ กรมสนธิสัญญาฯ 

F0103  การให้ข้อมูล เตรียมความพร้อม ภาคส่วนต่าง ๆ  
          ให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณรีะหว่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ DTAM/ กรมเอชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ 
กรมพิธีการทูต/ กรมเอเชียตะวันออก 

F0104   ฐานข้อมูลด้านมาตรฐานสากลและพันธกรณี
    ระหว่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ ส.อ.ท./ สมอ. / กรมพิธีการทูต 

F0105   การยกระดบัมาตรฐานภายในประเทศให้เท่ากับ   
            มาตรฐานสากล 

ส านักงาน ก.ค./ ตช./ ปปง./ กรมควบคุมโรค/ 
DTAM/ กศค./ ส.อ.ท./ สมอ. / กรมพิธีการทูต/ 
กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมองค์การฯ/ กรมอเมริกาฯ 

21/1*  

42 

23  

49  

4  

F0201   ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในดา้นที่ไทยต้องการผลักดนั 
            ให้เป็นมาตรฐานสากล 

ส านักงาน ก.ค./ ตช./ กรมอนามัย/ สป.ศธ./  
สป.รง./ ส.อ.ท. / กรมอเมริกาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

F0202  ปัจจัยการกีดกนัทางการคา้/ กระแสชาตินยิม 

ส านักงาน ก.ค./ ส.อ.ท./ กรมเอเชียตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0  

48 

F0301   การศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณก์บัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับต่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ DTAM/ สป.ศธ./ กรมเอชียใต้ฯ/ 
ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ กรมยุโรป/กรมเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ/ กรมองค์การฯ/ กรมอเมริกาฯ/ 
กรมเอเชียตะวันออก 
 
 

 
 
 

F0302 ขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ    
          ประชาชน เพื่อให้สามารถด าเนินการตามพันธกรณ ี
          ระหว่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ ตช./ กรมอนามัย/ DTAM/ ส.อ.ท. 
/ กรมพิธีการทูต/ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 
 
 
 
 
 

10  

16/2* 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : สมอ./ TICA/ กรมสารนิเทศ 

กต. กต. กต. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

TICA/ กรมสารนิเทศ 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

2 โครงการ 

รวม 14 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 293 โครงการ + (2 โครงการ) 

2 โครงการ 

7 โครงการ 

3 โครงการ 

0 โครงการ 

25 โครงการ 
4 โครงการ 

231 โครงการ 

รวม 260 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น  
194/3* โครงการ รวม 3 โครงการ รวม 0 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
เกียรติภูมิ  

อ านาจต่อรอง  
และได้รับการยอมรับ

ในสากลมากขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 
แผนแม่บทย่อย : 2.4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
เป้าหมาย  020401   ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

0 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ 

V01 การด าเนินการภายในประเทศ 

V03 อ านาจแบบนุ่มนวลของไทย 
F0301 

F0302    มาตรฐาน / ความเข้าใจที่ถูกต้องและการยอมรับของตา่งประเทศที่มีต่อประเทศไทย 

F0303      

F0304    

4 

11 

15/2* 

0 

F0101 

F0102    การข่าว/การจัดท ารายงานสถานการณร์ะหว่างประเทศ 
 
 
 

F0103 ฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการดา้นการตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 

F0104 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัประเทศไทย 

4 

2 

1 

16 

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

V04 บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ/ตา่งประเทศ 
F0401    ประเทศไทย/ คนไทยได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ส าคัญในองค์การระหว่างประเทศ 

F0402 การเข้าร่วมและมีบทบาทในองคก์ารระหว่างประเทศ  

F0403 

F0404     การสนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพไดส้ร้างชื่อเสียงและไดร้ับการยอมรับในระดบัสากล 

6 

35 

4 

7 

F0201    ความพร้อมของประเทศภาคใีนการผลักดนัวาระระหว่างประเทศร่วมกนั 

F0202    การพัฒนาบทบาทในความร่วมมือทุกระดบัอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างพนัธมิตรรอบดา้น 

 
 
 

F0203 การแลกเปลี่ยนการเยือนระดบัผู้น า / การเข้าเยี่ยมคารวะ นรม. ของแขกต่างประเทศ 

9/1* 

35 

0 

38 

F0305 
F0405     ความเข้มแข็งของคนไทยและชุมชนไทยในตา่งประเทศ 

การบูรณาการการท างานระหว่างส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม ความนิยมไทยในต่างประเทศ 
และบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ  

คนไทยมีความสามารถและศักยภาพของคนไทยเป็นท่ียอมรับในต่างประเทศ และองค์ความรู้ของไทย
เป็นท่ีชื่นชม 

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกไทย ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ/ ขึ้นทะเบียน
มรดกโลก 

การปรับตัวของส่วนราชการไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และบทบาทผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
มากขึ้น  

การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวการจัดกิจกรรม การประชุมนานาชาติ/ระดับโลก  
และการเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศนภูมิภาค 

การจัดเตรียมคน/สร้างขีดความสามารถ เพ่ือให้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ/ต าแหน่งในองค์การ
ระหว่างประเทศ 

1 6 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

สลน./ DTAM/ สป.วธ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ 
ส.อ.ท./ สป.กต./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

กองทัพบก/ สป.กห./ สลน./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. 

กองทัพบก/ สป.กห./ สลน./ DTAM/ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท. 

สลน./ DTAM/ สป.วธ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ 
ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต / กรมสารนิเทศ 

กรมควบคุมโรค/ DTAM/ สป.ศธ./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมยุโรป 

สป.กห./ กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ DTAM/ สป.ศธ./ กรมศาสนา/ กรมศิลปากร/  
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต / กรมยุโรป/ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/ 
กรมสารนิเทศ 

สลน./ สป.ศธ./ สป.วธ./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมยุโรป 

กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ DTAM/ กรมศาสนา/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/  
กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมยุโรป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สศร./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

สป.กห./ DTAM/ สป.วธ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ กรมเอเชียตะวันออก/ สมอ./ ส.อ.ท./ 
กรมเอเชียใตฯ้/ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

DTAM/ สป.วธ./ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ กรมศิลปากร/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สผ./  
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

DTAM/ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

กรมการแพทย์/ DTAM/ หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน)/ สป.วธ./ กรมศิลปากร/  
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท. 

สป.ศธ./ สผ./ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมองค์การฯ 

สป.ศธ./ สป.วธ./ สผ./ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ สมอ./ ส.อ.ท./  
กรมสารนิเทศ/ กรมองค์การฯ 

 กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมองค์การฯ 

กรมการแพทย์/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมการกงสุล/ ส.อ.ท./  
กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ/ กรมองค์การฯ 

DTAM/ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

F0204     การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  

กต. กต. กต. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

TICA 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนกับต่างประเทศ 

เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืนของโลก 

ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 

แผนแม่บทย่อย : 2.5  การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
เป้าหมาย   020501  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ปี 2564 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อน 
การต่างประเทศ 
อย่างมีเอกภาพ  

และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับ

ต่างประเทศในทุกมิติ
มากขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

รวมทั้งสิ้น  
109/1* โครงการ 

V01การบูรณาการระหว่างส่วนราชการไทย และภาคส่วนต่าง  ๆ

F0101   กลไกเพื่อการบรูณาการการขับเคลื่อนการต่างประเทศ 
 ของภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ  

สป.กห./ สลน./ สป.ศธ./ กรมเอเชียตะวันออก/ 
สศอ./ ส.อ.ท./ สป.กต./ กรมพิธีการทูต/  
กรมอเมริกาฯ 
 

F0102  การบูรณาการเพื่อศึกษา/หารือแนวทางและบทบาทของ 
 หน่วยงานในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สป.ศธ./ กรมเอเชียตะวันออก/ สศอ./ ส.อ.ท. 
 
 
 

13  

V02 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

V03 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

F0301   ความพร้อมของประเทศที่จะร่วมมือดว้ยในทุกระดับ 

สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/  
ส.อ.ท./ กรมยุโรป/ กรมอเมริกาฯ/ กรมอาเซียน 
 

F0302   การแลกเปลี่ยนการเยือน/ การเจรจา/ กรอบการ
 ประชุมหารือทวิภาคีและพหุภาคีตา่ง ๆ   

กองทัพบก/ กรมควบคุมโรค/ สป.ศธ./ สป.คค./ 
กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ สศค./ สศอ./ 
ส.อ.ท./ กรมยุโรป/ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/ 
กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมองค์การฯ 

F0303   การริเริ่ม/ ร่วมลงทุนในหุ้นส่วนความร่วมมือเฉพาะด้าน  

สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ สศอ./ ส.อ.ท. 
 
 

F0304    สถานการณ์แวดล้อมในภูมิภาคและระหว่างประเทศ  

กองทัพบก/ สป.กห./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรม
เอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ กรมยุโรป/ กรมองค์การฯ 
 

14  

4  

3 

13  

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ 

F0103  การบูรณการพัฒนาบริการดา้นการกงสุลระหว่าง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

กรมการกงสุล/ สป.รง./ ส.อ.ท. 
 
 
 

11  

30  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : TICA/ กรมสารนิเทศ 

สลน./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./กรมพธิีการทูต  

กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/  
กรมอเมริกาฯ 

กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต 

กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต 

1  

2  

0  

3/1*  

สลน./ กรมเอเชียตะวันอดก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการ
ทูต/ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมสารนิเทศ/ กรมอเมริกาฯ 

สลน./ กรมเอเชียตะวันอดก/ กรมเอเชียใต้ฯ/  
ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ/  
กรมอเมริกาฯ 

10  

5  

F0201   ฐานข้อมูลกลางด้านการตา่งประเทศ 

F0203 นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 และภาคเอกชนในการตา่งประเทศ 

F0204   การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ 

F0205   การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตา่งประเทศใน 
 หมู่ประชาชน/ ภาคส่วนต่าง ๆ  

F0206   การประชาสัมพันธ์บทบาทด้านการต่างประเทศของไทย 

กต. กต. กต. 

F0202  การพัฒนาประชาชนให้มีความตระหนกัรู้ถึงบทบาท 
 การเป็นพลเมืองโลก  

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

TICA 


