
Presentation template 

by 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ทีค่วรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (02) กำรต่ำงประเทศ 
แผนแม่บทย่อย : 2.2 ควำมร่วมมือเศรษฐกิจและควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ 
เป้ำหมำย :               ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร และควำมเชื่อมโยงที่ส ำคัญในภูมิภำคเอเชีย   
                            โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 
 

020201 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0401 กำรลงทุน วิจัยและพัฒนำ  ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยเพ่ือก ำหนดท่ำทีกำรเจรจำ/ก ำหนดกลยุทธ์ 
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำและกำรลงทุน
ของสินค้ำและบริกำรนวัตกรรมของภูมิภำคในสำขำท่ีไทยมีศักยภำพ 

 ใช้ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือเปิดพ้ืนที่ /ขยำยโอกำส 
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน ผ่ำนข้อตกลงกำรค้ำใหม่ ๆ เช่น RCEP รวมถึง
สร้ำงโอกำสด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศำสตร์
ใหม ่

F0403 กำรเชื่อมโยงควำมร่วมมือ
ระหว่ำง รัฐ – เอกชน - 
สถำบันกำรศึกษำ ในด้ำนเทคโนโลยี 
กำรเงิน และบริกำร 

 น ำเครือข่ำยสถำบันวิจัยและนวัตกรรมและสถำบันควำมรู้ (Innovation 
Hub) เชื่อมโยงควำมร่วมมือรัฐ เอกชน และต่ำงประเทศ พัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมของผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิต/บริกำร 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (02) กำรต่ำงประเทศ 
แผนแม่บทย่อย : 2.2 ควำมร่วมมือเศรษฐกิจและควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ 
เป้ำหมำย :               ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ย่ังยืนกับต่ำงประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
        ทีย่ั่งยืนของโลก 

020202 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0202 ศักยภำพของบุคลำกร 
หน่วยงำน และภำคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 

 ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

F0204 ฐำนข้อมูลกลำงกำรพัฒนำ 
ที่ย่ังยืน  

 หน่วยงำนในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกลำง 

F0302 ระบบพหุภำคีนิยมที่เข้มแข็ง 
 

 ช่องทำงกำรประสำนงำนไม่ชัดเจน 
 กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (02) กำรต่ำงประเทศ 
แผนแม่บทย่อย : 2.3 กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
เป้ำหมำย :               ประเทศไทยมีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลในทุกมิติและสำมำรถมีบทบำทเชิงรุกในกำร 
        ร่วมก ำหนดมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น 

020301 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0302 ขีดควำมสำมำรถของส่วน
รำชกำร กลุ่ม/องค์กร และ
ประชำชน เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศ  
 

 ผลกระทบจำกควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซีย - ยูเครน ต่อกำรกีดกัน 
ทำงกำรค้ำ 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (02) กำรต่ำงประเทศ 
แผนแม่บทย่อย : 2.4 กำรส่งเสริมสถำนะและบทบำทของประเทศไทยในประชำคมโลก 
เป้ำหมำย :               ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ ำนำจต่อรอง และได้รับกำรยอมรับในสำกลมำกขึ้น 020401 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0104 กำรประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย 

 ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์กระทรวงกำรต่ำงประเทศอำจยังไม่ชัดเจนใน
เร่ืองของภำพลักษณ์และแนวทำง ทิศทำง กำรประชำสัมพันธ์ยังไม่
ชัดเจน 

F0303 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมรดกไทย ได้รับกำร
ยอมรับระหว่ำงประเทศ/  
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

 สร้ำงเอกลักษ์ ฯลฯ ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับ เนื่องจำกมีหลำย
หน่วยงำนด ำเนินกำรในปัจจัยดังกล่ำว หำกมีกำรร่วมมือกันในทิศทำง
เดียวกันจะท ำให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมได้ 

F0304 กำรปรับตัวของส่วนรำชกำร
ไทยในกำรประชำสัมพันธ์
ภำพลักษณ์และบทบำทผ่ำนดิจิทัล
แพลตฟอร์มมำกขึ้น  

 ภำครัฐต้องปรับตัวในกำรใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือเปิดรับโอกำส  
และเตรียมควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อน soft power 

F0402 กำรเข้ำร่วมและมีบทบำทใน
องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

 ควรมีกำรพิจำรณำเข้ำไปมีทบำทในอนุสัญญำเพ่ือกำรปกป้องคุ้มครอง
และส่งเสริมควำมหลำกหลำยของกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรม  
ค.ศ. 2005 

F0403 กำรจัดเตรียมคน/สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถ เพ่ือให้มีบทบำทใน
เวทีระหว่ำงประเทศ/ ต ำแหน่งใน
องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

 มีกำรจัดเตรียมบุคลำกร และคัดเลือกคนที่มีควำมพร้อมในกำรด ำรง
ต ำแหน่งในเวทีดลก ซ่ึงมีกำรด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งอยู่แล้ว 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (02) กำรต่ำงประเทศ 
แผนแม่บทย่อย : 2.5 กำรต่ำงประเทศมีเอกภำพและบูรณำกำร 
เป้ำหมำย :               ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศอย่ำงมีเอกภำพ และไทยเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือกับ 
        ต่ำงประเทศในทุกมิติมำกขึ้น 

020501 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กลไกเพ่ือกำรบูรณำกำร 
กำรขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศของ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  

 ปัจจัยทีมีโครงกำรรองรับมำก และเป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อนปัจจัย
อื่น ๆ ได้ต่อไป 

F0204 กำรเพ่ิมบทบำทของภำค
ประชำสังคมในกำรต่ำงประเทศ 

 ปัจจัยท่ีไม่เคยมำโครงกำรมำรองรับ 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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