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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การต่างประเทศมีส่วนขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการดาเนินงานด้านการต่างประเทศ
ให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้เล่นสาคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับ
นานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประชาคมโลกโดยรวม
โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวที ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย และมีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม
และทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ขณะที่ กระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น และ
การเปลี่ยนแปลงขั้วอานาจทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการปรับตัวด้านการต่างประเทศ
ของประเทศไทย
ดังนั้นแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ จึงได้กาหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุก
ส่ ว นราชการสามารถขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง ๖ ด้ า นในมิ ติ ก ารต่ า งประเทศอย่ า งบู ร ณาการและ
เป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่ ง ยื น มีม าตรฐานสากล และมี เกี ย รติ ภูมิ ใ นประชาคมโลก” ประกอบด้ ว ยเป้า หมายและประเด็น ส าคั ญ
๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) มีความมั่นคง (๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ
และ (๕) มีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณ์ว่าการต่างประเทศที่มีพลวัตจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนไทย
“มี” ๕ สิ่งดังกล่าว โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศ หรือ “การต่างประเทศ ๕ มี”
ประกอบด้วยแผนย่อย ๕ แผน ดังนี้
๑) แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) มุ่งเสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทาย
ด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทยยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้าง
เสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของไทยในอนาคตได้
๒) แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความ
มั่งคั่ง ยั่งยืน) มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับมิตร
ประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ และการส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนไทยขยายตลาดในต่ า งประเทศ ขณะเดี ย วกั น
การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน ไทยจึงจะต้องใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ
ของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

-๑-

๓) แผนย่ อ ยการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลและพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ
(มี ม าตรฐานสากล) มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพหน่ ว ยงานไทยและคนไทย และยกระดั บ มาตรฐานการพั ฒ นา
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศและส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมือ ในมิติ ต่าง ๆ กั บนานาประเทศ นอกจากนี้ ไทยยัง สามารถด าเนิ นการ
ต่ า งประเทศในเชิ ง รุ ก และสร้ า งสรรค์ โดยการมี บ ทบาทในการร่ ว มพั ฒ นากฎระเบี ย บระหว่ า งประเทศ
มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย
๔) แผนย่อ ยการส่ งเสริ ม สถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มี สถานะและ
เกียรติภูมิ) มุ่งสร้างเกียรติภูมิและอานาจต่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้ อานาจแบบนุ่มนวลอย่างเป็น
ระบบ การดาเนินนโยบายที่ส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี การยกระดับการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้กลายเป็นความนิยมไทยเพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างขีด
ความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อรักษา
และเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
๕) แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) มุ่งพัฒนาการดาเนินงานด้านการ
ต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งแผนย่อยนี้เป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ ทั้งนี้ การต่างประเทศให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึง
ประชาชนไทยทั่ว ไป ทั้งในประเทศและในต่า งประเทศ เพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ ตัว ส าหรับ
ประชาชนไทย

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่างประเทศ
๒.๑ บทนา
ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
รวดเร็วและมีนัยสาคัญ อาทิ การมีหลายมหาอานาจในภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกประเทศที่สามารถส่ง ผลดี
ต่อประเทศไทย เนื่องจากจะช่วยป้องกันสถานการณ์ที่ภูมิภาคจะมีเพียงขั้วอานาจเดียวที่มีอานาจเด็ดขาดใน
ภูมิภาค อย่างไรก็ดี จานวนและความซับซ้อนของผลประโยชน์ของมหาอานาจที่มากขึ้นในโลกอาจทาให้ไทยมี
ความท้าทายในการดาเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุลในภาพรวม ระหว่างขั้วอานาจต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ไทย
มีความมั่นคงและปลอดภัย ไทยในฐานะประเทศขนาดกลางจึงจาเป็นต้องรักษาดุลยภาพระหว่างมหาอานาจบน
ผลประโยชน์ของชาติและหลักสากล นอกจากนั้น ภูมิภาคเอเชียมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์มากขึ้น เพราะเป็น
ที่ตั้งของประเทศมหาอานาจ/กลุ่มความร่วมมือที่มีพลังอานาจและบทบาทด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจมากขึ้น
เป็ นภู มิ ภาคที่ มี การขยายตั วทางเศรษฐกิ จเร็ วที่ สุ ด มี บทบาทส าคั ญในห่ วงโซ่ อุ ปทานทางเศรษฐกิ จของโลก
เป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สาคัญของโลก ในทางกลับกัน ภูมิภาคนี้ยังมีจุดล่อแหลมต่อเสถียรภาพของ
ภูมิภ าค และยั งเป็ น บริ เวณที่มีความเสี่ ย งที่จะมีการเผชิญหน้าทางการทหาร ซึ่ง การขยายอิทธิพลของขั้ว
มหาอานาจต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เป็นเสมือนสงครามตัวแทนระหว่าง
มหาอานาจ อาจสร้างความกดดันทางนโยบายต่อไทยให้ต้องเลือกข้าง และอาจถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งมากเกินไป จึงเป็นความท้าทายที่สาคัญ ต่อการดาเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลในเชิงยุทธศาสตร์
เมื่อพิจารณาการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะพบว่า โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจจากการค้า
เสรีและความเชื่อมโยงทั้งด้านการขนส่งและเทคโนโลยี ได้นาไปสู่การแข่งขันเพื่อส่งออกสินค้า และการดึงดูด
การลงทุ น จากต่ า งประเทศอย่ า งเข้ ม ข้น รวมถึ ง มี ก ารรวมกลุ่ มเศรษฐกิจ ใหม่ ๆ เพื่ อส่ ง เสริ ม การค้า และ
การลงทุนระหว่างกันมากขึ้น อาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซีย นได้ทาให้การค้าขาย การลงทุน และ
การบริการ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองขยายตัวขึ้น เนื่องจากในอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า
๖๐๐ ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า ในปี ๒๕๙๓ อาเซียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจ
ที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของโลก แซงหน้าญี่ ปุ่นและสหภาพยุโรป เป็นรองเพียงจีน อินเดีย และสหรัฐฯ รวมทั้ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกมีความพยายามในการจัดทาความตกลง/ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
และยังมีแนวโน้มที่จะจัดทาความตกลงการค้าแบบทวิภาคีที่มากขึ้นด้วย เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้าและ
เปิดตลาดใหม่
ในขณะเดียวกัน ยังมีสภาพแวดล้อมและความท้าทายที่สาคัญที่ประเทศไทยเผชิญอยู่และยังคงต้องเผชิญ
ต่อไปในระยะข้างหน้า อาทิ การดาเนินนโยบายต่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งภารกิจของส่วนราชการ
ต่าง ๆ มีความเกี่ยวพันกับงานด้านต่างประเทศมากขึ้น และบางประเด็นของงานต่างประเทศก็มีความเชื่อมโยง
กับภารกิจหลายส่วนราชการ หากแต่ละหน่วยงานยังไม่บูรณาการเท่าที่ควร แม้จะมีกลไกรองรับหลายระดับ
แล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของการต่างประเทศไทย คือ การที่ ประเทศไทยเป็นประเทศสายกลาง เข้าได้กับ
ทุกฝ่าย และมีประวัติศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ เพราะการต่างประเทศของไทยให้ความสาคัญ
กับ แนวทางที่ปฏิบัติได้จ ริงหรื อสอดคล้ องกับความเป็นจริง และเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่ว ยรักษาเอกราชและ
-๓-

อธิปไตยของชาติเรื่อยมา นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาทด้านการทูตที่เน้นความร่วมมือในภูมิภาค โดยเป็นผู้ร่วม
ผลักดันการก่อตั้งอาเซียนและกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งมีบทบาทความ
รับ ผิ ดชอบต่อประชาคมระหว่างประเทศ มีท่าทีที่ส ร้างสรรค์และมีห ลักการในกรอบสหประชาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ไทยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสานักงานสหประชาชาติในภูมิภาคด้วย รวมถึงการที่ที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ทปี่ ระเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมาก
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและอยู่ตรงศูนย์กลางของภูมิภาค รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้น จึ งมีศั กยภาพในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคม และ
โลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นจุดเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเป็นประตูสู่เอเชียที่สาคัญ
แห่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ แม้ว่าปั จ จุบั น ไทยมีโครงสร้ างพื้นฐานซึ่งเอื้อแก่การขนส่ งในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ วระดับหนึ่ง
แต่รัฐ บาลไทยยั งจ าเป็ นต้องพัฒ นาศักยภาพด้านโลจิส ติกส์ และสร้างระบบคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

๒.๑.๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
-๔-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๑ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม พหุ ปั ญ ญาผ่ า นครอบครั ว ระบบสถานศึ ก ษา
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
๔.๔.๓ การดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ แ ละคนไทยที่ มี ค วามสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ผ่ า นการ น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

-๕-

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕-๑๐

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ
ตัวชี้วัดการต่างประเทศ
ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง ไทย
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล
(เฉลี่ยร้อยละ)*
และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ

-๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕-๑๐
ร้อยละ ๕-๑๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕-๑๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่างประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศได้กาหนดเป้าหมาย คือ การต่างประเทศไทย
มีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ๕ ประเด็นที่จะทาให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ (๑) มีความมั่นคง
(๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (๕) มีพลัง โดยแผนย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศจึงประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
สื บ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ที่ทาให้โลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้
ในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไทยจะต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงหลายสิบปี
ที่ผ่ านมาอย่ างมีนั ยส าคัญ ทั้งในมิติของภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังนั้น การเสริมสร้าง
เสถี ย รภาพและความมั่ น คงของไทยจึ ง ต้อ งให้ ค วามส าคั ญกั บทุ กมิ ติ เพื่ อรั บมื อกั บภั ยคุ กคามทุก รูป แบบ
โดยแผนย่อยด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริม
ความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและของมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทาง
ทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอก
แล้ว การต่างประเทศไทยยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้
โดยมีแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง เป้าหมายและตัวชี้วัด มีรายละเอียดปรากฏในแผนแม่บทประเด็น
ความมั่นคง แผนย่อยที่ ๔ ด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

-๗-

๓.๒ แผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมามีส่วนสาคัญมาจากรายได้จากการส่งออกและ
การท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
และต้องเผชิญกับ การแข่ง ขัน จากประเทศที่มีระดับค่ าจ้างแรงงานต่ากว่าในยุ คโลกาภิวัตน์ การที่ไทยจะ
สามารถหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” นี้ได้ต้องอาศัยการพัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้าง
เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง
สามารถคว้าโอกาสทองของการที่เอเชียผงาดขึ้นเป็นภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุด โดยใช้
ประโยชน์จากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ของไทย ควบคู่กั บการสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาค และส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชีย
ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ในขณะเดี ย วกั น ไทยต้ อ งแสวงหาโอกาสและลู่ ท างความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบใหม่ อ ยู่
ตลอดเวลา เพื่ อกระจายความเสี่ ย งจากการกีด กัน ทางการค้ าที่ ยัง คงอยู่ และมีแ นวโน้ มว่ าจะเพิ่ม มากขึ้ น
ในบางกรณี โดยเฉพาะจากกระแสนโยบายชาตินิยมในประเทศคู่ค้าที่สาคัญ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ
และส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้
นอกจากเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุปสงค์แล้ว ไทยยังต้องพึ่งพาต่างประเทศในเชิง
อุปทานอีกด้ว ย อาทิ การพึ่งพาปิ โตรเลี ยม ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง รวมทั้งแนวโน้มสาคัญอื่น ๆ ที่ปรากฏในประเทศ
ไทยและในระดับ โลก อาทิ สังคมสูงวัย การขยายตัวของเมืองใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังนั้น ความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทยจะไม่สามารถบรรลุได้เต็มที่ หากไม่ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกาหนดให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ไทยจึงจะต้องใช้
ประโยชน์ จ ากการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละความเป็ น หุ้ น ส่ ว นกั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ของต่ า งประเทศ
เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บต่ า งประเทศในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย เพื่อมุ่งให้
ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่สาคัญ รวมทั้ง
พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก
๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาส
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้ง มีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง กรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และ
-๘-

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
๔) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย
และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการนาเข้าและใช้ประโยชน์
จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน
๕) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และเจรจากั บ มิ ต รประเทศ องค์ ก ร และภาคธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการ
แสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและ
ส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการ
บริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง
๖) ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้า และอาหาร ของประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ของไทย
๗) ใช้ป ระโยชน์ จ ากความสั มพันธ์ และความร่ ว มมือ จากต่ างประเทศ เพื่อ รองรั บความ
ท้าทายควบคู่ กับ การส่ ง เสริ ม โอกาสจากสั งคมสู งวั ยของไทยและของโลก รวมทั้ ง ร่ว มมื อกั บภาคส่ ว นที่ มี
ศักยภาพของมิตรประเทศในด้านการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้มที่
สาคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๘) เสริ มสร้างความเป็น หุ้นส่ว นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-๙-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน
การบริการ และความ
เชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ
ที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ระดับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความ
เชื่อมโยง และนวัตกรรมใน
กรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคี (อาทิ จานวนโครงการ/
ความร่วมมือ/ความตกลง)
(เฉลี่ยร้อยละ)*
๒. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ ระดับความสาเร็จของบทบาท
พัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ไทยในการเป็นหุ้นส่วนการ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ (อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ยั่งยืนของโลก
ของไทยที่ได้รับการยอมรับ การ
เป็นผู้เล่นที่สาคัญในกรอบ
ต่าง ๆ โครงการที่ไทยดาเนินกับ
ต่างประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ)*

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ

-๑๐-

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
สังคมโลกในปัจจุบันและในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงใกล้ชิด
และการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับ อย่ างเป็ นสากลเป็น เรื่ องที่เป็ นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒ นาเศรษฐกิจ โครงสร้ าง
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกฎระเบียบและการบังคับใช้ของไทยในปัจจุบันยังขาดความสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยในหลายด้าน ซึ่งแม้ในระยะสั้ น
ความไม่สอดคล้องในบางประเด็นอาจไม่ส่งผลกระทบใด ๆ มากนัก แต่ในอีกหลายประเด็นก็ได้ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับนานาประเทศแล้ว จึงมี
ความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการพัฒนา โครงสร้าง และกฎระเบียบของไทยจะได้รับการพัฒนาและ
บั ง คั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บระหว่ า งประเทศ มาตรฐานสากล และพั น ธกรณี ข องไทย และ
ในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยก็ควรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีต่าง ๆ ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ตามมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้ว ไทยยังสามารถมี
บทบาทในการร่วมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทยเพื่อร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล
และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย
๓.๓.๑

แนวทางการพัฒนา

๑) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อกั บ ต่า งประเทศเพื่ อเรี ยนรู้แ ละแลกเปลี่ ยนองค์ค วามรู้แ ละ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
๒) ผลักดันให้มีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทาความตกลงกับ
ต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณีระหว่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่สาคัญหรือที่ส่ง
ผลกระทบต่อประเทศไทย
๓) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่เป็น
ปัจจัยสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์ มาตรฐานการบิน
พลเรือน และการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และดาเนิน
นโยบายและมาตรการเพื่อส่ งเสริ มให้ ป ระเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากล
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ
ประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ
ที่สาคัญ สามารถปรับตัวต่อความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-๑๑-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลใน
ทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิง
รุกในการร่วมกาหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

๑. ระดับความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐานภายในประเทศ
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่
สาคัญ
๒. ระดับความสาเร็จของบทบาท
ไทยในการกาหนดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานระหว่างประเทศ
(อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ของไทยที่ได้รับการยอมรับ การ
เป็นผู้เล่นที่สาคัญในกรอบต่าง ๆ)
๓. อันดับ/คะแนนของไทยใน
ดัชนีสากลในประเด็นที่มี
นัยสาคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)*

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ

-๑๒-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๓.๔ แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
การส่งเสริมสถานะและอานาจแบบนุ่มนวลของไทย สามารถกระทาได้ในสองแนวทางหลัก คือ ผ่าน
การเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งนาไปสู่ความนิยมไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทย
อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม
อย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ และยังเป็นประเทศแนวหน้าของโลกในด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งในปัจจุบัน ไทยได้
พัฒนาจากการเป็นประเทศผู้รับมาเป็นประเทศผู้ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศและมักเป็นประเทศ
ที่มบี ทบาทสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมา ไทยยังขาดการดาเนินการที่ส่งเสริมการ
นาจุดเด่นเหล่านี้มายกสถานะและสร้างอานาจต่อรองเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและ
ประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงมีค วามจาเป็นที่ไทยจะต้อง
ยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้สามารถนาไปสร้างมูลค่าได้ รวมถึง ต้องเน้นการดาเนินนโยบายที่
เป็น การส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโ ลก พร้อมไปกับการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทย
สามารถร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมไปถึ ง
องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์
ประเทศไทย และเสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ
๒) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพันธมิตร
รอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย
โดยชี้แจงข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทย
๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก และ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่ างประเทศที่สาคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง
ความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
ของที่ตั้งสานักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค
๕) ส่ ง เสริ มศั ก ยภาพและเสริม สร้ า งขี ด ความสามารถให้ แก่ คนไทย ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยที่มี
ศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ดารงตาแหน่งที่สาคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเข้าไปทางานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ

-๑๓-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๑. ระดับความสาเร็จของไทยใน
การสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ
ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยใน
สากลด้วยอานาจแบบนุ่มนวลของ
ไทย (อาทิ จานวนโครงการ
อานาจแบบนุ่มนวล จานวน
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
ทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย)
๒. ระดับความสาเร็จของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ (อาทิ
จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทย
ได้รับการรับรองในเวที/องค์การ
ระหว่างประเทศ ประเทศไทย
และคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ)
๓. ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
เครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทย
ในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง
และมีเกียรติภูมิ (จานวนโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย)
(เฉลี่ยร้อยละ)*
หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ
อานาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึ้น

-๑๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
มากขึ้น/ดี
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๓.๕ แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
การท างานอย่ า งบู ร ณาการและเอกภาพเป็ น กุ ญ แจส าคั ญ ที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการท างาน
ด้านต่างประเทศ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์จะสามารถบรรลุได้โดยการดาเนินงานด้านการต่างประเทศที่สอดรับ
กันอย่างเป็นทีมของทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและในต่างประเทศบนเงื่อนไขเวลาและทรัพยากรของประเทศ
ที่จากัด เช่นเดียวกับการที่ต้องมีการบริหารจัดการกาลังคนที่เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่ อเนื่อง
เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากขึ้น ทั้งในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ในการร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสาหรับประชาชนไทย
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการและดาเนินงานด้านการต่างประเทศของส่วนราชการไทยอย่าง
มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับการต่างประเทศ
ในมิติต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน สามารถร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไกการทูต เพื่อประชาชน และ
การทูตสาธารณะ
๓) นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในทุกมิติและ
ทุกระดับ เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้
การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
๔) พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ และคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
๕) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการ
ต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
๖) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการกาหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตามการดาเนินงาน ที่
ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดั บชาติ คณะกรรมการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ
๗) เสริ มสร้ า งความร่ ว มมือกับ มิตรประเทศและในกรอบความร่ว มมื อระหว่า งประเทศ
รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพล
ทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ

-๑๕-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่าง
มีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติมากขึ้น

๑. ระดับความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/
ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุก
มิติ (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดูแลและคุ้มครองคนไทยใน
ต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ
(อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/
โครงการร่วม)
๒. ระดับความสาเร็จในการสร้าง
ความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ
จานวนโครงการ จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ)
๓. ระดับการพัฒนางานบริการ
ด้านการต่างประเทศและด้าน
การกงสุล (อาทิ มีกลไกและ
ช่องทางการรับฟังและแก้ไขข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของ
ประชาชนที่หลากหลาย)
๔. ระดับความสาเร็จในการ
เสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและ
องค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทย
ในต่างประเทศ (อาทิ จานวนคน/
องค์กรที่เป็นมิตร จานวน
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
เครือข่าย)*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ
-๑๖-

