
๑ 
 

ขอมูลดานการตางประเทศหรือท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตางประเทศ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
รางวัลระดับนานาชาติ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

รางวัล CPIJ Ishikawa Award ซ่ึงเปนรางวัลอันทรงเกียรติท่ีมีการมอบตอเนื่องมายาวนานกวา ๕๐ ป โดยจะมอบใหแกบุคคลหรือองคกรท่ีมีผลงานโดดเดน
ดานการพัฒนาเมืองของประเทศญี่ปุน จัดโดย สถาบัน The City Planning Institute of Japan (CPIJ) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 
๑. ภารกิจกรมฯ ดานความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย  

 ๑.๑ กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) 

 ๑.๒ ความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีตามแนวทางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใตการสนับสนุนขององคกรความ

รวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit: GIZ) 

 ๑.๓ ความรวมมือดานแผนปฏิบัติการตามวาระเมืองใหม ภายใตการสนับสนุนของโครงการตั้งถ่ินฐานของมนุษยแหงสหประชาชาติ (The United Nations of 

Human Settlements Programme: UN – Habitat) 

 

๒. การเปนสมาชิกองคกรระหวางประเทศ ประกอบดวย  

 ๒.๑ สมาคมการพัฒนาเมืองระหวางประเทศ (INTA) (International Development Association) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหเขาเปนสมาชิก INTA ประเภทบุคคล (Individual) เม่ือวันท่ี 

๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โดยท่ีผานมา กรมฯ ไดสงผูเชี่ยวชาญเขารวมการประชุมกับสมาคม INTA อยางตอเนื่อง โดยมีนายจารุโรจน ภูประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานวางผัง

สถาปตยกรรม เปนผูแทนกรมฯ ในการเขารวมประชุม 

 ๒.๒ สมาคมอาเซียนประเทศไทย (ASEAN Association-Thailand)   

 กรมฯ เปนสมาชิกสมาคมอาเซียนประเทศไทย ประเภทองคกร ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอธิบดีไดลงนามเห็นชอบ เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ 

 

 



๒ 
 

ตารางแสดงขอมูลดานการตางประเทศหรือท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตางประเทศ 
 

1. โครงการความรวมมือระหวางประเทศ 
ท่ี ชื่อโครงการ สํานัก/กอง ประเทศ ภารกจิ/ความรวมมอื วัน เดือน ป หมายเหตุ 
1 โครงการความรวมมือระหวางประเทศ ภายใตความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางกรมกับองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) 
และสาํนักจัดรูปท่ีดินและพัฒนาพ้ืนท่ี กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือ
ดําเนินงานดานการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
(๑.๑)  โครงการสนับสนุนการวางผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมอืง 
(The Urban Planning and Urban Development Planning 
Support Project) (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๘) 
(๑.๒) โครงการเผยแพรการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  
(Land Readjustment Promotion Project) (พ.ศ. 2548 – 2552) 
(๑.๓) โครงการเพ่ือความยั่งยืนและเผยแพรระบบจัดรูปท่ีดิน (The 
Project for Self Sustainability and Dissemination for Land 
Readjustment: SSD Project) (พ.ศ. 2553 – 2556) 

สจพ. ญี่ปุน เพ่ือศึกษาและพัฒนาวิธีการพัฒนาเมือง
ท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย และถายทอด
องคความรูดานการพัฒนาเมืองโดย
วิธีการจัดรูปท่ีดินใหแกหนวยงาน
ทองถ่ิน 
 

พ.ศ. 254๒ - 
2556 

องคการความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ
ญี่ปุน (JICA) 

๒ โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยขนศูนยขอมูลสถานีคาอางอิง
พิกัดแบบตอเน่ือง (CORS) แหงชาติ โครงสรางพ้ืนฐานระบบดาวเทียมนํา
ทาง (GNSS) ของประเทศ 

สวผ. ญี่ปุน พัฒนาศักยภาพของ NATIONAL 
CORS DATA CENTER และการ
สงเสริมการใชประโยชนศูนยขอมลู
แหงชาติ CORS ใหมีแนวทางปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรม อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด โดยมีหนาท่ีและ
อํานาจ กําหนดแนวทางและแผนงาน
ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมการใชประโยชนศูนยขอมลู
สถานีคาอางอิงพิกัดแบบตอเน่ือง 
(CORS) รวมถึงประสานการทํางาน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและเอกชน พรอมท้ังให
คําแนะนํา แกไขปญหาอุปสรรค และ
ตัดสินใจเชิงนโยบายเก่ียวกับการ

28 ก.พ. 63 องคการความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ
ญี่ปุน (JICA) 
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ท่ี ชื่อโครงการ สํานัก/กอง ประเทศ ภารกจิ/ความรวมมอื วัน เดือน ป หมายเหตุ 
ดําเนินงานของโครงการเผยแพร
ประชาสมัพันธการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
รวมถึงการถายทอดองคความรู ใหแก 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และภาคสังคม ใหทราบและมีสวนรวม
อยางท่ัวถึง 

3 ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และบริษัท เซโซน จํากัด ประเทศญี่ปุน ในการดําเนินงานวิจัย
ดาน คอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิล (Recycled  Aggregate Concrete) 

กวท. ญี่ปุน ดําเนินงานวิจัยดานคอนกรีตจากมวล
รวมรไีซเคลิ  (Recycled Aggregate  
Concrete) 

๒๗ ส.ค. ๖๒ 

และ 

๒๔ ก.ย. ๖๒ 

บริษัท เซโซน 
จํากัด ประเทศ

ญี่ปุน 
4 ความรวมมือภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพ่ือสนับสนุน

การวางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวทางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ ระหวางกรมโยธาธิการและผังเมืองและสาํนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (สผ.) ภายใตการ
สนับสนุนขององคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
โครงการความรวมมือท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต (อยูในระหวางการ
จัดทําขอเสนอโครงการ) 

(๓.1) โครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อการเติบโตแบบคารบอนต่ํา
และการเปนเมืองท่ีปรับตัวได (Regional IKI Programme ‘Urban – Act’ 

Integrated Urban Climate Action for Low – Carbon & Resilient 

Cities) (ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ปจจุบันอยูใน

ข้ันตอนการเตรียมการสําหรับการจัดทําขอเสนอโครงการฯ 
 (๓.๒) โครงการความรวมมือทวิภาคีระหวางประเทศไทยและเยอรมนี
ภายใตแผนงานปกปองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล 
(International Climate Initiative – IKI) เรื่องการปรับตัวใหเขากับ   
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศเพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งตอ  
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศของเมือง (Adapting to Changing 
Climate Strengthening Urban Climate Change Resilience 
Urban Resilience) กรมฯ ไดจดัทําขอเสนอโครงการไปแลว ขณะน้ี   
อยูในระหวางการรอพิจารณาผล 

สผม. เยอรมัน  พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 

องคกรความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ

เยอรมัน 



๔ 
 
๒. งานใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจกรม ณ ตางประเทศ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ สํานัก/กอง ประเทศ ภารกจิ/ความรวมมอื วัน เดือน ป หมายเหตุ 
1 งานใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจกรม ณ ตางประเทศ 

ในการออกแบบปรับปรุงโครงการกอสรางสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ  
ภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา  
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมในชวงระยะตางๆ ดังน้ี 

(๑.๑) สํารวจพ้ืนท่ีการกอสรางสถาบันฯ และออกแบบงานปรับปรุง
โครงการ 
(๑.๒) ออกแบบอาคารอํานวยการพรอมเสาธงชาติบริเวณหนาอาคาร ณ 
สถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ พรอมประมาณราคากอสรางอาคาร 
(๑.๓) มอบหมายผูแทนเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 (1.3.1) นายนิเวศน ล้าํเลศิลักษณชัย วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตําแหนงวิศวกรโยธาเช่ียวชาญ  สํานักวิศวกรรมโครงสราง
และงานระบบ                         
(1.3.2) นายสภุาพ เนาถาวร สถาปนิกชํานาญการพิเศษ สาํนัก
สถาปตยกรรม 
 

 

สสถ. กัมพูชา การออกแบบปรับปรุงโครงการกอสราง
สถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ  
ภายใตโครงการพระราชทานความ
ชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา  
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
 

 กรมความ
รวมมือระหวาง

ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
๓. การจัดทําโครงการฝกอบรมรวมกับหนวยงาน/องคกรตางประเทศ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ สํานัก/กอง ประเทศ ภารกจิ/ความรวมมอื วัน เดือน ป หมายเหตุ 
1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร "การเสรมิสรางศักยภาพการ

บริหารจดัการนํ้าแบบบูรณาการของประเทศไทย 
สบม. เนเธอรแลนด วิทยากร 13 – 24 

ก.ค. 58 
รัฐบาลประเทศ
เนเธอรแลนด 

2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร "มาตรการปรับตัวโดยอาศัย
ระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการบริหารจัดการ
นํ้า" 

สบม. เยอรมัน วิทยากร 12 – 14 
ต.ค. 59 

องคกรความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ

เยอรมัน 
3 โครงการสัมนนาทางวิชาการเน่ืองในวันผังเมืองโลก (World Town 

Planning Day) เรื่อง วาระใหมแหงการพัฒนา (New Urban Agenda) 
สบม. เยอรมัน วิทยากร 8 พ.ย. 60 องคกรความ

รวมมือระหวาง
ประเทศของ

เยอรมัน 
4 โครงการสัมมนาทางวิชาการเน่ืองในวันผังเมืองโลก (World Town 

Planning Day) เรื่อง ผังเมืองสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
สบม. เยอรมัน วิทยากร 8 พ.ย. 6๑ ผูเช่ียวชาญจาก

ประเทศ
เนเธอรแลนด 

(Dr. Bart 
Lambregts) 

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง "การวางผังเมือง รวมเมือง/ชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒" 
(ยุทธศาสตรท่ี ๔ และยุทธศาสตรท่ี ๙)   

สบม. เยอรมัน วิทยากร 12 – 13 
มี.ค. 62 

องคกรความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ

เยอรมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
๔. โครงการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบ และแปลกฎหมายในกลุมประเทศอาเซียน 
 

ท่ี ชื่อโครงการ สํานัก/กอง ประเทศ ภารกจิ/ความรวมมอื วัน เดือน ป หมายเหตุ 
1 โครงการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบ และการแปลกฎหมายในกลุม

ประเทศอาเซียน ในเรื่องกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร เพ่ือเตรยีม
ความพรอมในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

กนต. สนอ. 
และ สวส. 

กลุมประเทศ
อาเซียน 

กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองจัดทํา
ยุทธศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนโดยกรม
โยธาธิการและผังเมืองไดจัดตั้ง
คณะทํางานเตรียมความพรอมของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ในการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ และคณะทํางานยอยเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ดานระเบียบกฎหมาย) โดยท่ีประชุม
ท้ังสองพิจารณาแลว มีมติใหจางท่ี
ปรึกษาโครงการดังกลาว 

12 พ.ค. 57 
– 6 พ.ค. 58 
(360 วัน) 

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2 โครงการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบ และการแปลกฎหมายในกลุม
ประเทศอาเซียนในเรื่องกฎหมายวาดวยการผังเมือง เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

กนต. สปภ. 
และ สวป. 

กลุมประเทศ
อาเซียน 

กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองจัดทํา
ยุทธศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนโดยกรม
โยธาธิการและผังเมืองไดจัดตั้ง
คณะทํางานเตรียมความพรอมของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ในการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ และคณะทํางานยอยเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ดานระเบียบกฎหมาย) โดยท่ีประชุม
ท้ังสองพิจารณาแลว มีมติใหจางท่ี
ปรึกษาโครงการดังกลาว 

20 ก.พ. 58 
– 14 ก.พ. 

59 
(360 วัน) 

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 



๗ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ สํานัก/กอง ประเทศ ภารกจิ/ความรวมมอื วัน เดือน ป หมายเหตุ 
3 โครงการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบและการแปลกฎหมายในกลุม

ประเทศอาเซียนในเรื่องกฎกระทรวงท่ีออกตามความในกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน 

สนอ. กลุมประเทศ
อาเซียน 

กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองจัดทํา
ยุทธศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนโดยกรม
โยธาธิการและผังเมืองไดจัดตั้ง
คณะทํางานเตรียมความพรอมของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ในการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ และคณะทํางานยอยเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ดานระเบียบกฎหมาย) โดยท่ีประชุม
ท้ังสองพิจารณาแลว มีมติใหจางท่ี
ปรึกษาโครงการดังกลาว 

ม.ค. 59 – 
ต.ค. 60 

(270 วัน) 

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

4 โครงการศึกษา วิเคราะห และการแปลกฎหมาย ภายใตบังคับ   กรม
โยธาธิการและผังเมือง 

สจพ. กลุมประเทศ
อาเซียน 

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
บทบัติใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําคํา
แปลกฎหมายท้ังหมดเปนภาษากลาง
ของอาเซียนและใหมีการเผยแพรทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดย
ไมเสียคาใชจาย 

24 ม.ค. – 
20 ต.ค. 62 
(270 วัน) 

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

5 โครงการศึกษา วิเคราะห และการแปลกฎหมายวาดวยการขุดดินและถม
ดิน 

สนอ. กลุมประเทศ
อาเซียน 

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
บทบัติใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําคํา
แปลกฎหมายท้ังหมดเปนภาษากลาง
ของอาเซียนและใหมีการเผยแพรทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดย
ไมเสียคาใชจาย 

24 ม.ค. – 
20 ต.ค. 62 
(270 วัน) 

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 



๘ 
 
๕. บุคลากรกรม เปนผูแทนเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ณ ตางประเทศ หรือเกี่ยวกับโครงการความรวมมือระหวางประเทศ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ สํานัก/กอง ประเทศ ภารกจิ/ความรวมมอื วัน เดือน ป หมายเหตุ 
1 การฝกอบรมหลักสูตร Counterpart Training on LR management 

for high-ranking officers in JFY ๒๐๑๓  
สจพ. ญี่ปุน จํานวน ๑0 ทุน 

 
2 – 8 ก.พ.

57 
องคการความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ
ญี่ปุน (JICA) 

2 การฝกอบรมหลักสูตร Land Readjustment Method for Urban 
Development 

สจพ. ญี่ปุน จํานวน ๒ ทุน 
 

28 ก.พ. – 
13 ก.ค. 57  

องคการความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ
ญี่ปุน (JICA) 

3 การฝกอบรมหลักสูตรวิธีการจดัรปูท่ีดินเพ่ือการพัฒนาเมือง (The Land 
Readjustment Method for Urban Development)  

สจพ. ญี่ปุน จํานวน 1 ทุน 
 

24 พ.ค. – 
16 ก.ค. 60 

องคการความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ
ญี่ปุน (JICA) 

4 การฝกอบรมหลักสูตร  (The Land Readjustment Method for 
Urban Development) 

สจพ. ญี่ปุน จํานวน ๒ ทุน 
 

30 พ.ค. – 
12 ก.ค. 62 

องคการความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ
ญี่ปุน (JICA) 

5 การประชุมหารือสําหรับโครงการวิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ (Smart 
city)  

สจพ. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 17 – 21 
ธ.ค. 61 

องคการพัฒนา
และฟนฟูเมือง 
รัฐบาลญี่ปุน 

6 การฝกอบรมหลักสูตร Transforming Urban Habitats : Urban 
Master planning  

สจพ. สิงคโปร จํานวน 1 ทุน 30 ต.ค. –   
3 พ.ย. 60 

รัฐบาลประเทศ
สิงคโปร 

7 การประชุมรวม สมาชิกกลุมการวางผังเมืองเชิงพ้ืนท่ีในระดับประเทศ 
ของกระทรวงท่ีดินโครงสรางพ้ืนฐาน และการทองเท่ียวประเทศญี่ปุน 
ครั้งท่ี 2  

สปภ. สหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต 

การดําเนินงานตอเน่ืองในอนาคตกลุม     
การวางแผนเชิงพ้ืนท่ีระดับประเทศ 

10 ก.พ.63 ดร. รัฐติการ  
คําบุศย 

8 การประชุมสัมมนา เรื่อง Combating the Urban Climate Change in 
South - East Asia (CUTC): Towards Implementation of New 
Urban Agenda "Urban Thinkers Campus" 

สผม มาเลเซีย    ๗-๙ ธ.ค.๖๒ นายภัทรพงศ  
สุภัทรนัต  



๙ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ สํานัก/กอง ประเทศ ภารกจิ/ความรวมมอื วัน เดือน ป หมายเหตุ 
9 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนการปรับตัวตอผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมติิการจัดการความเสีย่งในพ้ืนท่ีกลุม  
จังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

สผม. ประเทศไทย เขารวมการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเพ่ือ
หารือและสอบทานขอมลูการบูรณา
การแนวทางการปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผานการวางแผนพัฒนาและการวางผัง
เชิงพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดชายฝง
ทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง ระนอง 
จังหวัดกระบ่ี 

๒๖ มี.ค. ๖๒ 
ถึง         

๓ เม.ย. ๖๒ 

นางสาวอติภา  
รักขกะ 

10 Workshop on Information Governance and Adaptation          
M & E in the Thai Water Sector โดย สํานักทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

สผม. ประเทศไทย เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๓ - ๒๔ 
พ.ค. ๖๒  

นางสาวปยะ
ลักษณ ศิระ
ประภาธรรม 

11 โครงการฝกอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุนท่ี ๕๙ สสช.3 รัสเซยีและ
สวีเดน 

 5 – 14 
มีนาคม 61 

องคกรความ
รวมมือระหวาง
ประเทศของ
สหพันธรัฐ
รัสเซยี และ

ราชอาณาจักร
สวีเดน 
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