การจัดทาแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมการกงสุล

แผนแม่บท
20 ปี

1.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
3.เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์
4.ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก

5.ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
6.เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อไทย
7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน
8.พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

1. เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กบั ประเทศยุทธศาสตร์
1.1 แผนงานการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกงสุลกับต่างประเทศ
 การหารือด้านการกงสุลกับกรมการกงสุลของต่างประเทศจานวน
4 ครั้ง
 การประชุมหารือด้านการกงสุลในกรอบพหุภาคี (Global Consular

1

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4
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Forum)

2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center)
 คณะกรรมการจัดจ้างดาเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้แล้วเสร็จ
 การจัดทาสัญญาจ้างโครงการจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา
(Visa Data Center) เพื่อเริ่มกระบวนการออกแบบระบบและจัดตั้ง
ศูนย์ Visa Data Center
 การสร้างฐานข้อมูลการตรวจลงตราเพื่อจัดเก็บในศูนย์ Visa Data
Center
 การออกแบบโครงสร้างระบบ E – Visa
 เริ่มการใช้ระบบ E-visa (เฉพาะ TR Visa) และศูนย์ Visa Data
Center

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อไทย
3.1 แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ
และการรณรงค์แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย
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การจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนไทยในต่างประเทศ

 การจัดบรรยาย/เวทีเสวนาในพื้นทีต่ ามจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย
จานวน 2 ครั้ง โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรอิสระไม่หวังผล
กาไร (NGO) และสถานศึกษา
 การยกร่างระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
4.1 แผนงานการรักษามาตรฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเวลา
ในการให้บริการรับคาร้องขอทาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 การเปิดสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่ม 1 แห่งในย่านใจ
กลางเมือง กทม.
 การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกับ ICAO ครั้งที่ 12
 การเปิดให้บริการคาร้องขอทาหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการที่
สานักงานฯ ใน กทม. 1 แห่ง
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 การดาเนินการจัดจ้างผลิตหนังสือเดินทางเพิ่ม (Repeat Order)
ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะ
ที่ 3
 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างผลิตหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3
4.2 แผนงานการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 การทดสอบระบบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรในต่างประเทศ
 การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาและการทดสอบระบบการ
ลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการ
จัดอบรมการใช้ระบบฯ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนไทยใน
ต่างประเทศ

5. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
5.1 แผนงานการสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดทาแบบฟอร์มเอกสาร
ราชการแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)
 การเสนอเรื่องให้หน่วยงานราชการจัดทาแบบฟอร์มเอกสาราชการ
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2 ภาษา ให้ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 การร่วมมือกับสานักงาน ก.พ.ร. และกรมการปกครองในการผลักดันให้
เกิดเอกสารราชการ 2 ภาษาต้นแบบ (Quick Win) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
 การจัดทาฐานข้อมูลลายมือชื่อผู้มอี านาจลงนามสาหรับเอกสารราชการ
2 ภาษา
 การศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการพัฒนาระบบการรับรองเอกสารให้สอด
รับการ e-Apostille
5.2 แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการกงสุล
 การจัดอบรมสัมมนากงสุลทั่วโลกประจาปี 1 ครั้ง
 การจัดฝึกอบรมงานกงสุลสาหรับข้าราชการออกประจาการ
จานวน 2 ครั้ง
 การให้บริการผ่าน Call Center ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้งและอัตรา
สายที่ไม่ได้รับไม่เกินร้อยละ 5 (รวม 12 เดือน)
 มีการติดต่อผ่านระบบ Mobile Application ไม่น้อยกว่า 1,500 ครั้ง
(รวม 12 เดือน)
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