Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (02) การต า งประเทศ
แผนแม บ ทย อ ย : 2.2 ความร ว มมื อ เศรษฐกิ จ และความร ว มมื อ เพ� ่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศ
เป า หมาย 020201 ประเทศไทยเป น หนึ ่ ง ในศู น ย ก ลางการค า การลงทุ น การบร� ก าร และความเชื ่ อ มโยงที ่ ส ำคั ญ ในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย โดยมี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที ่ เ น น นวั ต กรรมดี ข � ้ น
V01
การดำเนินการภายในประเทศ

V02
ขยายความรวมมือ
ระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ

V03
ความเช�่อมั่นของตางประเทศ
ในสินคาไทย

F0101 ความเชื่อมโยงทางกายภาพ
และกฎระเบียบ

F0201 ความสัมพันธทด่ี กี บั นานาประเทศ

F0301 สินคาและบริการของไทยได
มาตรฐานสากลเปนทีย่ อมรับ

F0102 กฎระเบียบที่เอื้ออำนวยตอ
การคา การลงทุนจากตางประเทศ
F0103 ความพรอมของประเทศไทย
ดานปจจัยการผลิต ผูประกอบการ
แรงงาน ทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี
และโครงสรางพื้นฐาน

F0202 ความพรอมของตางประเทศที่
จะรวมมือ
F0203 กรอบความรวมมือดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการ
ความรวมมือดานตางๆ และความเชื่อม
โยงในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค

V04
ระบบรองรับ
เศรษฐกิจนวัตกรรม

V05
ความสามารถในการ
รับมือภัยคุกคาม

F0401 การลงทุน วิจยั และพัฒนา

F0501 มาตรการรับมือภัยคุกคาม

F0302 ภาพลักษณของสินคาและบริการ
ของไทยกับตางประเทศ/ กระแสนิยมไทย

F0402 การพัฒนาขีดวามสามารถการ
แขงขันดานทรัพยากรมนุษยของผูป ระกอบ
การ และแรงงาน

F0502 ความพรอมของบุคลากร

F0303 ชองทางการกระจายสินคาสะดวก
นาเชือ่ ถือ เปนทีย่ อมรับ

F0403 การเชือ่ มโยงความรวมมือระหวาง
รัฐ – เอกชน – สถาบันการศึกษา ในดาน
เทคโนโลยี การเงิน และบริการ

F0504 สถานการณการเมืองไทยมี
เสถียรภาพ

F0503 ระบบเตือนภัยลวงหนา

F0104 นโยบายรัฐบาลของไทย ดาน
การสงเสริมเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
การบริการ ความรวมมือดานตาง ๆ
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เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ประเทศไทย
เปนหนึ่งในศูนยกลางการคา
การลงทุน การบร�การ
และความเช�่อมโยงที่สำคัญใน
ภูมิภาคเอเช�ย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมดีข�้น

F0105 การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน
ในการเปนหุนสวนกับภาครัฐ และ
บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมเจรจา
การคาระหวาง
ประเทศ *

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การตางประเทศ *

1.การประชุมความรวมมือและดำเนินงานภายใตกรอบอาเซียน
2.การประชุมเจรจาภายใตกรอบ FTA ไทย-ชิลี
3.การประชุมเจรจาภายใตกรอบ FTA ไทย-ตุรกี
4.การพิจารณาจัดทำความตกลง FTA ไทย-สหภาพยุโรป
5.การประชุมเจรจาดานการคาสินคาภายใตกรอบ FTA (รอบพิเศษ)
6.การประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)
7.การประชุมเจรจาภายใตกรอบ CPTPP
8.การประชุมเจรจาภายใตกรอบ FTA ไทย-นิวซีแลนด
9.การประชุมเจรจาภายใตกรอบเอเปค
10.การประชุมเจรจาดานการคาสินคาภายใตกรอบ WTO
11.การประชุมเจรจาดานการคาสินคาภายใตกรอบอาเซียน
12.การประชุมรวมกับสหภาพยุโรปในประเด็น Brexit
13.การประชุมภายใตองคกรระหวางประเทศและกลุมเศรษฐกิจ
14.การสรางความสัมพันธทางการคากับประเทศ ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง
(ไมรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต)
15.การสรางความสัมพันธทางการคากับประเทศภูมิภาคยุโรปและ CIS
16.การประชุมเจรจาดานการคาบริการภายใตกรอบอาเซียน
17.การเปนเจาภาพการประชุมอาเซียนเนื่องในวาระการเปน ประธานอาเซียนของไทย ป 2562
18.การประชุมเจรจาภายใตกรอบ FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
19.การประชุมเจรจาภายใตกรอบ FTA อาเซียน-จีน
20.การเปนเจาภาพการประชุมอาเซียน เนื่องในวาระการเปนประธานอาเซียนของไทย ป 2562
21.การประชุมเจรจาภายใตกรอบ FTA อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
22.การประชุมเจรจาภายใตกรอบ FTA ไทย-ญี่ปุน
23.การประชุมคณะกรรมการรวมกำกับการดำเนินงานภายใตความตกลงอาเซียน-ฮองกง
24.การประชุมเจรจาภายใตกรอบ CPTPP : โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่องการคุมครอง
พันธุพืชใหมในจังหวัดลำปาง และเชียงใหม

1.กลุมโครงการภายใตคาใชจายในการดำเนินภารกิจทีมประเทศไทย (ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2563)
2.กลุมโครงการภายใตคาใชจายในการดำเนินภารกิจทีมประเทศไทย (ไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 2562)
3.กลุมโครงการภายใตงบรายจายอื่น คาใชจายในการดำเนินภารกิจทีมประเทศไทย
4.การเขารวมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) ครั้งที่ 2
5.การเดินทางเขารวมการประชุมและสำรวจพื้นที่รวมกันของหัวหนาคณะทำงานดานเทคนิคไทย–มาเลเซีย สำหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมตอ
ดานสะเดา–ดานบูกิตกายูฮิตัม
6.การเดินทางเขารวมพิธีขยายเวลาทำการดานศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมเปน 24 ชั่วโมง
7.การเดินทางเพื่อสำรวจเสนทาง Coastal Shipping
8.การประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of the Thailand-India Joint
Commission for bilateral cooperation) (ระดับรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ)
9.การเยือนจีน (มณฑลเหอหนาน) ของรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงการตางประเทศ
10.การเยือนญีป่ นุ ของนายกรัฐมนตรี/ผูแ ทนกระทรวงการตางประเทศ
11.การเยือนญีป่ นุ ของรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ/ผูแ ทนระดับสูงของกระทรวงฯ
12.การเยือนไทยอยางเปนทางการของนายหลี่ ซี สมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสตจนี และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจนี ประจำ
มณฑลกวางตุง
13.การเยือนไทยอยางเปนทางการของผูบ ริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮองกงระหวางวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562
14.การเยือนฟลปิ ปนสของอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
15.การเยือนมณฑลกวางตุง และเขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ) ระหวาง
วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2562
16.การศึกษาและสงเสริมลูท างการคา การลงทุน และการทองเทีย่ วใน สปป.ลาว
17.โครงการสำรวจลูท างทางเศรษฐกิจ ณ รัฐอัสสัมและรัฐเมฆาลัย สาธารณรัฐอินเดีย
18.พิธเี ฉลิมฉลองการเสร็จสิน้ การกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บานหนองเอีย่ น–สตึงบท) และพิธลี งนามความตกลงวาดวยการ
เดินรถไฟรวมกันระหวางไทยกับกัมพูชา และพิธสี ง มอบรถดีเซลรางใหแกฝา ยกัมพูชา

1.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา *
2.สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) *
3.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม*
4.กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา *
5.กรมเอเชียตะวันออก *
6.กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ *
7.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
8.สำนักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
9.สำนักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
10.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
12.สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
13.สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
14.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
15.กรมการกงสุล
16.กรมสารนิเทศ
17.กรมพิธกี ารทูต
18.กรมสนธิสญั ญาและกฎหมาย
19.กรมองคการระหวางประเทศ
20.กรมความรวมมือระหวางประเทศ
21.กรมอาเซียน
22.กรมยุโรป
23.กรมอเมริกาและแปซิฟก ใต

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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แผนแม บ ทฯประเด็ น (02) การต า งประเทศ
แผนแม บ ทย อ ย : 2.2 ความร ว มมื อ เศรษฐกิ จ และความร ว มมื อ เพ� ่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศ
เป า หมาย 020202 ประเทศไทยเป น หุ  น ส ว นการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น กั บ ต า งประเทศ เพ� ่ อ ร ว มกั น บรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ของโลก
V01
ความรูความเขาใจตอประเด็น
การพัฒนาที่ยั่งยืน

V02
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

F0101 ความรูความเขาใจของสวนราชการไทย ในการขับ
เคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

F0201 เครือขายและการบูรณาการการทำงานของทุกภาค
สวนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

F0102 ความตระหนักรูของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
และภาคสวนอื่นๆ

F0202 ศักยภาพของบุคลากร หนวยงาน และภาคสวนที่
เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
F0203 การกำหนดทาทีของไทยในการประชุมระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
F0204 ฐานขอมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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V03
ความรวมมือระหวางประเทศ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0301 ความพรอมของตางประเทศในการรวมมือ
F0302 ระบบพหุภาคีนิยมที่เขมแข็ง

ประเทศไทยเปนหุนสวนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ
เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

F0303 การประสานความรวมมือของหนวยงาน
และองคการระหวางประเทศ
F0304 การนำเสนอศักยภาพของไทยและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหวางประเทศ และสงเสริม
ใหตางประเทศไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใช

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การตางประเทศ*

1.การดำเนินงานความรวมมือ
ตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO
2.การประชุมในกรอบทวิภาคี
3.การสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือดานแรงงานในกรอบ
ทวิภาคี
4.โครงการเผยแพรและขยายตลาด
แรงงานไทยในตางประเทศ
5.โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.โครงการอบรมที่ปรึกษา
(ฝายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน
ในตางประเทศ
7.โครงการอบรมอัครราชทูต /
กงสุล (ฝายแรงงาน) สำนักงาน
แรงงานในตางประเทศ

1.โครงการโรงเรียน
เพื่อนมิตรไทย – ลาว
ประจำปงบประมาณ 2562
2.โครงการสงเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในติมอร-เลสเต
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
แลเยาวชนในติมอรฯ ตามแนว
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

1.การดำเนินการผลักดันการ
เจรจาและความรวมมือระหวาง
ประเทศ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2.การดำเนินการผลักดันการ
เจรจาและความรวมมือระหวาง
ประเทศ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ

1.คาบำรุงสมาชิกองคการ
ระหวางประเทศ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2.โครงการเจรจาธุรกิจ
และการประชุมนานาชาติ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม *

กรมองคการ
ระหวาง
ประเทศ *

กรมความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ *

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

กรมพัฒนาที่ดิน

ศูนยความเปนเลิศ
ดานชีววิทยาศาสตร
(องคการมหาชน)

สำนักงาน
ความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กรมการกงสุล

กรมสารนิเทศ

กรมพิธีการทูต

กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย

กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

กรมอาเซียน

กรมยุโรป

กรมอเมริกา
และแปซิฟกใต

กรม
เอเชียตะวันออก

กรมเอเชียใต
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

2

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (02) การต า งประเทศ
แผนแม บ ทย อ ย : 2.3 การพั ฒ นาที ่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากลและพั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศ
เป า หมาย 020301 ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาที ่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากลในทุ ก มิ ต ิ แ ละสามารถมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก ในการร ว มกำหนดมาตรฐานสากลเพ� � ม ข� ้ น

V01
การดำเนินการภายในประเทศ

V02
ความรวมมือระหวางประเทศ

V03
องคความรูและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

F0101 การบูรณาการระหวางสวนราชการในการอนุวัติ
พันธกรณีระหวางประเทศของไทย รวมทั้งสรางเครือขาย
การมีสวนรวมกับภาคเอกชนและประชาชน

F0201 ภาคีเครือขายทีเ่ ขมแข็งในดานทีไ่ ทยตองการผลักดัน
ใหเปนมาตรฐานสากล

F0301 การศึกษา เรียนรู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณกับหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยกับ
ตางประเทศ

F0202 ปจจัยการกีดกันทางการคา/ กระแสชาตินยิ ม

F0102 ภาครัฐปรับปรุง จัดทำ บังคับใชกฎหมายให
สอดคลองพันธกรณีระหวางประเทศ
F0103 การใหขอมูล เตรียมความพรอม ภาคสวนตางๆ
ใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ
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เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
สอดคลองกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติ และสามารถมีบทบาท
เช�งรุกในการรวมกำหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มข�้น

F0302 ขีดความสามารถของสวนราชการ กลุม/องคกร
และประชาชน เพื่อใหสามารถดำเนินการตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ

F0104 ฐานขอมูลดานมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวาง
ประเทศ
F0105 การยกระดับมาตรฐานภายในประเทศใหเทากับ
มาตรฐานสากล

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
ปองกันและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน

1.เเจงรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเปาหมาย เพื่อพิจารณากำหนดรายชื่อเปนบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศเปาหมาย 2.การเเจงรายชื่อประเทศที่มีขอบกพรองดาน AML/CFT ตามประกาศของ FATF ใหสถาบันการเงินเฝาระวังการทำธุรกรรมที่เกี่ยวของ 3.การกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงของผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรม 4.การจัดเก็บขอมูลการดำเนินงานดาน AML/CFT ของภาคธุรกิจผูมีหนาที่รายงาน 5.การจัดทำ/ทบทวนเเผนการตรวจองคกร
ไมเเสวงหากำไรตามความเสี่ยงดาน ML/TF 6.การจัดทำเเนวทางปฏิบัติใหมีความทันสมัยเเละมีความเปนเอกภาพ 7.การจัดทำคูมือการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 8.การจัดทำคูมือการดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินเเกการกอการราย (คดีอาญา TF) 9.การจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล/ผูรับประโยชนใหมีความถูกตอง
และทันสมัย 10.การจัดทำฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ 11การจัดทำรายงานขาวกรองทางการเงิน ที่มีการวิเคราะหรูปแบบวิธีเเละเเนวโนมเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินเเกการกอการราย เเละการสนับสนุนทางการเงินเเกการเเพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง การฟอกเงินที่เเสวงประโยชนจากนวัตกรรม
เเละเทคโนโลยี 12.การจัดทำรายงานขาวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร 13.การจัดทำรายงานขาวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร 14.การจัดทำรายงานขาวกรองทางการเงินเชิงรุก 15.การเชื่อมโยงฐานขอมูลที่จำเปนดาน AML/CFT 16.การดำเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิดกรณีดำเนินการตามกฎหมายอื่น
เเลวไมเปนผล 17.การดำเนินการกับผูกระทำความผิดโดยใชมาตรการทางภาษี 18.การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม 19.การดำเนินคดีกับผูมีหนาที่รายงานกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการปองกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เเละกฏหมายวาดวยการปองกันเเละปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินเเกการกอการรายเเละการเเพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 20.การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี 21.การตรวจสอบการปฏิบัติงานของนิติบุคคลตามกฎหมาย 22.การตรวจสอบคุณสมบัติเเละความเหมาะสมของผูบริหาร ผูเปนเจาของ หรือผูถือหุนใหญของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง
23.การตรวจสอบรายชื่อกรรมการมูลนิธืหรือสมาคมกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในขั้นตอนการจดทะเบียน 24.การทบทวนตรวจสอบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของผูมีหนาที่รายงาน 25.การบูรณาการจับกุมผูกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน เเละการสนับสนุนทางการเงินเเกการกอการราย 26.การประชุมระดับนโยบาย
เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินเเกการกอการราย 27.การประชุมระดับนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน 28.การประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจดานการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินเเกกอรายเเละการเเพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 29.การประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมมูลฐาน
30.การประสานความรวมมือเชิงรุก และการตอบสนองขอมูลดานการกำกับตรวจสอบ 31.การประสานความรวมมือเชิงรุก และการตอบสนองขอมูลดานการสืบสวน ดำเนินคดี และการดำเนินการกับทรัพยสินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง 32.การพัฒนาระบบจัดเก็บสถิติดาน AML/CFT 33.การพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 34.การพิจารณาทบทวนกฏหมาย นโยบาย เเละมาตรการดานการปองกันเเละปราบปรามการฟอกเงินฯ ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลเเละสถานการณปจจุบัน เเละเเกไข/ปรับปรุง 35.การพิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการในการกำกับตรวจสอบเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการเงิน 36.การเพิ่มประสิทธิภาพ/ขจัดอุปสรรคในการขอคืนทรัพยและแบงปนทรัพยกับตางประเทศ 37.การวิเคราะหขอมูลเงินสดผานเเดน 38.การวิเคราะหรายงานธุรกรรมทางการเงินเพื่อประกอบการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินคดี 39.การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามมาตรการทางทรัพยสิน ดาน CTF เเละ CPF เเกบุคคลที่อาจเกี่ยวของกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกำหนด 40.การสั่งฟองคดีอาญากรณีสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 41.การสั่งฟองคดีอาญาฟอกเงิน (คดีอาญา ML) 42.การสืบสวนเเละดำเนินคดีกับตัวผูกระทำความผิดเเละทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทำ
ความผิดโดยใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 43.การสืบสวนคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายควบคูกับคดีกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 44.การสืบสวนคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยนำขอมูลการสืบสวนทางการเงิน/ขอมูลขาวกรองทางการเงิน / ขอมูลขาวกรอง
ความมั่นคง ประกอบการสืบสวนคดี 45.การสืบสวนรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิดมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงในรูปชุดปฏิบัติการรวม 46.การสืบสวนอาญาฟอกเงิน (คดีอาญา ML) ควบคูกับคดีมูลฐาน 47.การแสวงหาความรวมมือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู 48.การออกตรวจ ณ
สถานที่ประกอบการตามความเสี่ยง 49.กิจกรรมเผยแพรแนวปฏิบัติใหแกองคกรไมแสวงหากำไร/นิติบุคคล 50.กิจกรรมสงเสริมใหผูมีหนาที่รายงานมีระบบการระบุติดตามตรวจสอบลูกคาที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนด 51.โครงการเเลกเปลี่ยนขอมูลการขาวดาน AML/CFT 52.โครงการจัดตั้งกองพัฒนาการปองกันเเละ
ปราบปรามการฟอกเงิน 53.โครงการจัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงิน เเละรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 54.โครงการตรวจนิเทศการฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและคาของเกา 55.โครงการนำเขาขอมูลสมาคมและมูลนิธิในฐานระบบ e-DOPA License
56.โครงการนำระบบฐานขอมูลการเดินทางของผูโดยสาร (Passenger Name Record (PNR)) มาใชในงานศุลกากร 57.โครงการประชาสัมพันธชองทางความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT) 58.โครงการประเมินความเสี่ยงขององคกรไมเเสวงหากำไรในประเทศไทย 59.โครงการประเมินความเสี่ยงประเภทของนิติบุคคล
(ทั้งกรณีคนไทยเเละตางชาติเปนเจาของนิติบุคคลฯ) 60.โครงการปรับปรุงโครงสรางสำนักงาน ปปง. 61.โครงการเผยเเพรความรูเกี่ยวกับกฏหมายวาดวยการปองกันเเละปราบปรามการฟอกเงินเเละกฏหมายวาดวยการปองกันเเละปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินเเกการกอการราย เเละการเเพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง
62.โครงการพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม เเละการรายงานผล 63.โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องราวรองทุกขเเจงเบาะเเสเกี่ยวกับการฟอกเงินฯ 64.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูใชงาน 65.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการกำกับดูแล
สมาคมและมูลนิธิ 66.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภันดานสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. 67.โครงการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีทางการเงิน เเละเทคโนโลยีดานการกำกับดูเเล 68.โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ 69.โครงการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏระเบียบ/มาตรการในการปองกันไมใหนิติบุคคลถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินฯ 70.โครงการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏระเบียบ / มาตรการ
ในการปองกันไมใหองคกรไมเเสวงหากำไรถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินฯ 71.โครงการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงเเละวิธีปฏิบัติ เเละการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินฯ ใหเเกภาคธุรกิจตามความเสี่ยง รวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก 72.โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยสมาคม มูลนิธิและเรี่ยไร
73.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ” 74.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการปองกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เเละกฏหมายวาดวยการปองกันเเละปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินเเกการกอการราย เเละการเเพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 75.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไรและการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 76.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินของผูกระทำความผิดมูลฐานตามกฏหมายฟอกเงิน เเละกฏหมายอื่น 77.โครงการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานนอกพื้นที่ เพื่อหาความเชื่อมโยงประกอบการตรวจสอบวิเคราะหขอมูลธุรกรรมในการดำเนินการตามกฏหมายวาดวยการปองกันเเละ
ปราบปรามการฟอกเงิน 78.โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินของผูกระทำความผิดทุกมูลฐานตามกฏหมายวาดวยการปองกันเเละปราบปราม การฟอกเงินฯ 79.โครงการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฏหมายวาดวยการปองกันเเละปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินเเกการกอการราย
เเละการเเพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 80.โครงการเสริมสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นใหแกสำนักงาน ปปง. 81.งานคุมครองสิทธิผูเสียหายที่ไดรับผลกระทบจากการกระทำความผิด 82.งานตรวจพิสูจนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 83.จัดกิจกรรมเผยแพรความรูและสรางความตระหนักใหกับภาคเอกชนเกี่ยวกับมาตรการ
ในการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 84.ประชาสัมพันธสิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อจูงใจใหองคกรไมเเสวงหากำไรที่ไมไดจดทะเบียนเขามาอยูในระบบ (กลุมเปาหมาย องคกรไมเเสวงหากำไรไทยเเละตางประเทศ) 85แผนงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สำนักงาน ปปง. 86.รณรงคใหองคกรไมเเสวงหากำไรดำเนินกิจกรรมทางการเงินผานสถาบันทางการเงิน 87.ลงโทษกรณีองคกรไมแสวงหากำไรไมปฏิบัติตามกฎหมาย/ขอกำหนดอยางเหมาะสมและรุนแรงเพียงพอ

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การตางประเทศ *

ปรับปรุงกฏหมาย/มาตรการ ในการ
ตรวจทานคุณสมบัติ และความ
เหมาะสมของผูบริหาร ผูเปนเจาของ
หรือผูถ อื หุน ใหญ รวมถึงผูร บั ประโยชน
ที่แทจริงของสหกรณธุรกิจลิสซิ่ง รวม
ทั้งสถาบันการเงินอยางสม่ำเสมอวามี
คุณลักษณะตองหามหรือไม เพิ่มขอ
กำหนดในการตรวจทานคุณสมบัติ
และความเหมาะสมของผูบริหารฯ
ใหครอบคลุมถึงกรณีผูถือหุนรายใหญ
(สถาบันการเงิน)

โครงการจางผลิต
หนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกสเพิ่ม
ในชวงเปลี่ยนผาน
โครงการจางผลิต
และใหบริการจัดทำ
หนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส
ระยะที่ 2 ไปสู
ระยะที่ 3

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

สงเสริมการดำเนิน
งานตามพันธกิจใน
ฐานะของสมาชิก
องคการแรงงาน
ระหวางประเทศ
(ILO)

1.กรมยุโรป *
2.กรมองคการระหวางประเทศ*
3.กรมความรวมมือระหวางประเทศ *
4.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5.สำนักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
6.กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
7.กรมสงเสริมวัฒนธรรม
8.กรมอนามัย
9.กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
10.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
11.สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
12.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
13.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
14.สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
15.กรมการกงสุล
16.กรมสารนิเทศ
17.กรมพิธีการทูต
18.กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
19.กรมอาเซียน
20.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
21.กรมอเมริกาและแปซิฟกใต
22.กรมเอเชียตะวันออก
23.กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

2

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (02) การต า งประเทศ
แผนแม บ ทย อ ย : 2.4 การสร า งโอกาสเข า ถึ ง บร� ก ารทางการเง� น
เป า หมาย 020401 การส ง เสร� ม สถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
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V01
การดำเนินการภายในประเทศ

V02
ความรวมมือระหวางประเทศ

F0101 การบูรณาการ การทำงานระหวางสวน
ราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมความนิยมไทย
ในตางประเทศ และบทบาทไทยในเวทีระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการมีสวนรวมกับภาคเอกชน
และประชาชนไทย

F0201 ความพรอมของประเทศภาคี ในการผลักดัน
วาระระหวางประเทศรวมกัน

F0102 การขาว/การจัดทำรายงานสถานการณ
ระหวางประเทศ

F0203 การแลกเปลีย่ นการเยือนระดับผูน ำ
/การเขาเยีย่ มคารวะ นรม. ของแขกตางประเทศ

F0103 ฐานชอมูลระบบบริหารจัดการดาน
ตางประเทศ โดยพัฒนาเทคโนโลยี

F0204 การแลกเปลีย่ นองคความรู

F0104 การประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับประเทศไทย

V04
บทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศ
/ ตางประเทศิ

V03
อำนาจแบบนุมนวลของไทย

F0202 การพัฒนาบทบาทในความรวมมือทุกระดับ
อยางสรางสรรคเพือ่ สรางพันธมิตรรอบดาน

F0301 คนไทยมีความสามารถและศักยภาพของคนไทย
เปนที่ยอมรับในตางประเทศ และองคความรูของไทย
เปนที่ชื่นชม
F0302 มาตรฐาน/ความเขาใจที่ถูกตอง
และการยอมรับของตางประเทศที่มีตอประเทศไทย
F0303 เอกลักษณ อัตลักษณ ศิลปะ วัฒนธรรม
และมรดกไทย ไดรับการยอมรับระหวางประเทศ/ ขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก และดำเนินการทูตวัฒนธรรม
F0304 การปรับตัวของสวนราชการไทยในการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณ และบทบาทผานดิจิทัล
แพลตฟอรมมากขึ้น

F0205 การแลกเปลีย่ นเพือ่ สรางความคุน เคย
กับสือ่ ตางประเทศ

F0305 การเปนศูนยกลางการทองเที่ยว การจัด
กิจกรรม การประชุมนานาชาติ/ระดับโลก และการ
เปนศูนยกลางขององคการระหวางประเทศในภูมิภาค

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 ประเทศไทย/ คนไทยไดรับเลือกตั้งใหดำรง
ตำแหนงสำคัญในองคการระหวางประเทศ
F0402 การเขารวมและมีบทบาทในองคการระหวาง
ประเทศ
F0403 การจัดเตรียมคน/สรางขีดความสามารถ
เพื่อใหมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศ/ตำแหนง
ในองคการระหวางประเทศ

การสงเสร�มสถานะ
และบทบาทของประเทศไทย
ในประชาคมโลก

F0404 การสนับสนุนใหคนไทยที่มีศักยภาพไดสราง
ชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในระดับสากล
F0405 ความเขมแข็งของคนไทยและชุมชนไทย
ผผในตางประเทศ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การตางประเทศ *

1.กลุม โครงการภายใตคา ใชจา ยในการใหความชวยเหลือ
แกมิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ
2.กลุมโครงการภายใตคาใชจาย ในการใหความชวยเหลือ
แกมิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ (ไตรมาสที่ 4/2562)
3.กลุม โครงการภายใตงบคาใชจา ยในการดำเนินงานสันถวไมตรี
4.กลุม โครงการภายใตงบคาใชจา ยในการดำเนินงานสันถวไมตรี
(ไตรมาสที่ 1/2563)
5.กลุม โครงการภายใตงบคาใชจา ยในการดำเนินงานสันถวไมตรี
(ไตรมาสที่ 4/2562)
6.โครงการการทูตเชิงรุกเพื่อผลักดันประเทศไทยสูแถวหนา
ในเวทีโลก
7.โครงการจัดจางประชาสัมพันธการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครัง้ ที่ 34 และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ผานสือ่ สิง่ พิมพ
เว็บไซต และสื่อสังคมออนไลน
8.โครงการสงเสริมความรวมมือดานพระพุทธศาสนากับ
ตางประเทศ
9.เทศกาลไทย ประจำป 2562 ของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
10.พิธีถวายพระพรชัยมงคลในตางประเทศ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม *

กรมยุโรป *

กรมสารนิเทศ *

กรมองค
การระหวาง
ประเทศ *

กรมความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ *

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ *

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

สำนักงาน
ความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย

กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

กรมอาเซียน

กรมการกงสุล

กรมพิธีการทูต

กรมอเมริกา
และแปซิฟกใต

กรมเอเชีย
ตะวันออก

กรมเอเชียใต
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

สำนักงาน
การบินพลเรือน
แหงประเทศไทย

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

2

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (02) การต า งประเทศ
แผนแม บ ทย อ ย : 2.5 การต า งประเทศมี เ อกภาพและบู ร ณาการ
เป า หมาย 020501 ทุ ก ภาคส ว นมี ส  ว นร ว มขั บ เคลื ่ อ นการต า งประเทศอย า งมี เ อกภาพ และไทยเป น หุ  น ส ว นความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศในทุ ก มิ ต ิ ม ากข� ้ น
V01
การบูรณาการระหวางสวนราชการไทย
และภาคสวนตางๆ
F0101 กลไกเพื่อการบูรณาการการขับเคลื่อนการตาง
ประเทศของภาคสวนตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ
F0102 การบูรณาการเพื่อศึกษา/หารือแนวทางและ
บทบาทของหนวยงานในการดำเนินความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวน
ราชการ
F0103 การบูรณการพัฒนาบริการดานการกงสุลระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

V02
การดำเนินการภายในประเทศ

¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È

V03
องคความรูและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

F0201 ฐานขอมูลกลางดานการตางประเทศ
F0202 การพัฒนาประชาชนใหมคี วามตระหนักรูถ งึ บทบาท
การเปนพลเมืองโลก
F0203 นโยบายของรัฐทีส่ ง เสริมการมีสว นรวมของประชาชน
และภาคเอกชนในการตางประเทศ
F0204 การเพิม่ บทบาทของภาคประชาสังคมในการ
ตางประเทศ
F0205 การสรางความรูค วามเขาใจดานการตางประเทศ
ในหมูป ระชาชน/ ภาคสวนตาง ๆ
F0206 การประชาสัมพันธบทบาทดานการตางประเทศ
ของไทย

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0301 ความพรอมของประเทศที่จะรวมมือดวยในทุกระดับ
F0302 การแลกเปลี่ยนการเยือน/ การเจรจา/ กรอบ
การประชุมหารือทวิภาคีและพหุภาคีตาง ๆ
F0303 การริเริ่ม/ รวมลงทุนในหุนสวนความรวมมือ
เฉพาะดาน
F0304 สถานการณแวดลอมในภูมิภาคและระหวางประเทศ

ทุกภาคสวนมีสวนรวมขับ
เคลื่อนการตางประเทศอยางมี
เอกภาพ และไทยเปนหุนสวน
ความรวมมือกับตางประเทศใน
ทุกมิติมากข�้น

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การตางประเทศ *

1.Thai Festival 2019: Local Best, Global Taste
สินคาดีทว่ั ไทย กาวไกลทัว่ โลก
2.การจัดตัง้ สำนักงานสัญชาติและนิตกิ รณ เมืองพัทยา
3.การจัดทำระบบงานนิตกิ รณใหม
4.การอุดหนุนสมาคม องคกรทองถิน่ กลุม คนไทย พลเมืองดี
ในประเทศและตางประเทศ ทีช่ ว ยเหลืองานกงสุล
5.โครงการบูรณาการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
ของหนวยงานภาครัฐ
6.โครงการเผยแพรความรูเ กีย่ วกับบทบาทไทยในการเปน
ประธานอาเซียน ป 2562 ผานสือ่ โทรทัศน/ วิทยุ/ สือ่ สังคม
ออนไลน/ กิจกรรมพิเศษ
7.โครงการพัฒนาระบบยื่นคำรองขออำนวยความสะดวก
ดานเอกสิทธิแ์ ละ ความคุม กันทางการทูต แบบออนไลน
(e-Privilege)
8.บูรณาการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของ
หนวยงานของรัฐ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

1.โครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศวาดวยจริยธรรมดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.โครงการผลักดันความรวมมือ
ระหวางประเทศและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
3.โครงการสงเสริมความรวมมือ
เพื่อการเปนประชาคมแหง
นวัตกรรมอาเซียน
4.ผลผลิตความรวมมือระหวาง
ประเทศดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

การอำนวยการ
งานดานตางประเทศ
แกนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี
ประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
แรงงานไทย
ในตางประเทศ

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง *

กองทัพอากาศ *

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม *

กรมยุโรป *

กรมการกงสุล *

กรมสารนิเทศ *

กรมองคการ
ระหวาง
ประเทศ *

กรมการแพทย

สำนักงาน
ความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม

กรมประมง

การยาง
แหงประเทศไทย

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

กรมพิธีการทูต

กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย

กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ

กรมอาเซียน

กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

กรมอเมริกา
และแปซิฟกใต

กรมเอเชีย
ตะวันออก

กรมเอเชียใต
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

