แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
เป้าหมาย

020201

Value Chain

ปี 2563

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น

V01 การดาเนินการภายในประเทศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

V02 ขยายความร่วมระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

V03 ความเชื่อมั่นของต่างประเทศ
ในสินค้าไทย

 F0101 ความเชื่อมโยงทางกายภาพและกฎระเบียบ
 F0201 ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
 F0102 กฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการค้า การลงทุน
 F0202 ความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือ
จากต่างประเทศ
 F0203 กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า
 F0103 ความพร้อมของฐานการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน
การลงทุน การบริการ ความร่วมมือด้านต่างๆ
สนับสนุน และเทคโนโลยีในประเทศ
และความเชื่อมโยงในระดับภูมภิ าค
 F0104 นโยบายรัฐบาลของไทย ด้านการส่งเสริม
และอนุภูมิภาค
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือ
ด้านต่างๆ
 F0105 การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐ

V04 ระบบรองรับเศรษฐกิจนวัตกรรม
 F0401 การลงทุน วิจัยและพัฒนา
 F0402 การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงานในด้าน
การผลิต การค้า และการบริการ
 F0403 การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง รัฐ – เอกชน สถาบันการศึกษา ในด้านเทคโนโลยี การเงิน และบริการ

 F0301 สินค้าและบริการของไทย
ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ
 F0302 ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของ
ไทยกับต่างประเทศ
 F0303 ช่องทางการกระจายสินค้าสะดวก
น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ

V05 ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม





F0501
F0502
F0503
F0504

มาตรการรับมือภัยคุกคาม
ความพร้อมของบุคลากร
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สถานการณ์การเมืองไทยมีเสถียรภาพ
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางการค้า
การลงทุน การบริการ
และความเชื่อมโยงที่
สาคัญในภูมิภาคเอเชีย
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่
เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
เป้าหมาย

020202

Value Chain
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 F0101 ความรูค้ วามเข้าใจของส่วนราชการไทย
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 F0102 ความตระหนักรู้ของภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ

V02 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 F0201 เครือข่ายและการบูรณาการการทางานของทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
 F0202 ศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน และภาคส่วน
ทีเ่ กี่ยวข้องในการขับเคลือ่ นการพัฒนาที่ยั่งยืน
 F0203 การกาหนดท่าทีของไทยในการประชุมระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 F0204 ฐานข้อมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน

V03 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
F0301
F0302
F0303
F0304

ปี 2563

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

V01 ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน






ปี 2562

ความพร้อมของต่างประเทศในการร่วมมือ
ระบบพหุภาคีนิยมที่เข้มแข็ง
การประสานความร่วมมือของหน่วยงาน และองค์การระหว่างประเทศ
การนาเสนอศักยภาพของไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศ
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ
เพื่อร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก

แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.3 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
เป้าหมาย

020301

Value Chain

ปี 2563

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

V01 การดาเนินการภายในประเทศ
 F0101 การบูรณาการระหว่างส่วนราชการในการอนุวัติ
พันธกรณีระหว่างประเทศของไทย
 F0102 ภาครัฐปรับปรุง จัดทา บังคับใช้กฎหมาย
ให้สอดคล้องพันธกรณีระหว่างประเทศ
 F0103 การให้ข้อมูล เตรียมความพร้อม ภาคส่วนต่าง ๆ
ให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
 F0104 ฐานข้อมูลด้านมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
 F0105 การยกระดับมาตรฐานภายในประเทศให้เท่ากับ
มาตรฐานสากล

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 F0201 ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในด้านที่ไทยต้องการ
ผลักดันให้เป็นมาตรฐานสากล
 F0202 ปัจจัยการกีดกันทางการค้า/ กระแสชาตินิยม

V03 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

 F0301 การศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับต่างประเทศ
 F0302 ขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และประชาชน เพื่อให้สามารถดาเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมี
การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถ
มีบทบาทเชิงรุก
ในการร่วมกาหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
เป้าหมาย

020401

 F0101 การบูรณาการการทางานระหว่างส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม ความนิยมไทยใน
ต่างประเทศ และบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ
 F0102 การข่าว/การจัดทารายงานสถานการณ์
ระหว่างประเทศ
 F0103 ฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการ
ด้านการต่างประเทศ
 F0104 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศไทย

V03 อานาจแบบนุ่มนวลของไทย

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 F0301 คนไทยมีความสามารถและศักยภาพของ
 F0201 ความพร้อมของประเทศภาคีในการ
คนไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ และองค์ความรู้ของ
ผลักดันวาระระหว่างประเทศร่วมกัน
ไทยเป็นทีช่ ื่นชม
 F0202 การพัฒนาบทบาทในความร่วมมือทุกระดับ  F0302 มาตรฐาน / ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างพันธมิตรรอบด้าน
การยอมรับของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย
 F0203 การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้นา /
 F0303 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม
และมรดกไทย ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ/
การเข้าเยี่ยมคารวะ นรม. ของแขกต่างประเทศ
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 F0204 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
 F0304 การปรับตัวของส่วนราชการไทยในการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และบทบาทผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มมากขึ้น
 F0305 การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรม การประชุมนานาชาติ/ระดับโลก
และการเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค

V04 บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึน้

V01 การด
การดาเนิ
V01
าเนินนการภายในประเทศ
การภายในประเทศ

Value Chain

ปี 2562

 F0401 ประเทศไทย/ คนไทยได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งสาคัญในองค์การระหว่างประเทศ
 F0402 การเข้าร่วมและมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ
 F0403 การจัดเตรียมคน/สร้างขีดความสามารถ เพื่อให้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ/
ตาแหน่งในองค์การระหว่างประเทศ

 F0404 การสนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้าง
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
 F0405 ความเข้มแข็งของคนไทยและชุมชนไทย
ในต่างประเทศ
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมี
เกียรติภูมิ
อานาจต่อรอง
และได้รับการยอมรับ
ในสากลมากขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.5 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
เป้าหมาย

020501

 F0101 กลไกเพื่อการบูรณาการการขับเคลื่อน
การต่างประเทศของภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
 F0102 การบูรณาการเพื่อศึกษา/หารือแนวทาง
และบทบาทของหน่วยงานในการดาเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
 F0103 การบูรณการพัฒนาบริการด้านการกงสุลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

V02 การดาเนินการภายในประเทศ
 F0201 ฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศ
 F0202 การพัฒนาประชาชนให้มีความตระหนักรู้ถึงบทบาท
การเป็นพลเมืองโลก
 F0203 นโยบายของรัฐทีส่ ่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคเอกชนในการต่างประเทศ
 F0204 การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ
 F0205 การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศในหมู่
ประชาชน/ ภาคส่วนต่าง ๆ
 F0206 การประชาสัมพันธ์บทบาทด้านการต่างประเทศของไทย

V03 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

V01 การบูรณาการระหว่างส่วนราชการไทย และภาคส่วนต่างๆ

Value Chain

ปี 2562

 F0301 ความพร้อมของประเทศที่จะร่วมมือด้วยในทุกระดับ  F0303 การริเริ่ม/ ร่วมลงทุนในหุ้นส่วนความร่วมมือเฉพาะด้าน
 F0304 สถานการณ์แวดล้อมในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
 F0302 การแลกเปลี่ยนการเยือน/ การเจรจา/ กรอบการ
ประชุมหารือทวิภาคีและพหุภาคีต่าง ๆ
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน
การต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ
และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติ
มากขึ้น

