
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  

(๑)     ปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๒)      เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระ
ราชกรณียกิจ 
(๓) สนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
(๔)  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา หน่วยงาน
ของรัฐเรียนรู้และเข้าใจ
หลักการทรงงาน และ
สามารถน าหลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา 
รวมถึงเร่งขยายผล
โครงการที่ทรงวางรากฐาน
ไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง 

นโยบายที่ ๒.๓ การสร้าง
ภูมิคุ้มกันของประเทศ 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
รองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังน้ี 
ข้อ ๒.๓.๑ ประเทศไทยมี
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
ข้อ ๒.๓.๓ สังคมไทยมี
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
งาม รวมถึงการน้อมน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

การตอบโต้/ ชี้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนใน
เรื่องสถาบันฯ และบุคคลที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของสถาบันฯ 

  

๑.  องค์การ/ องค์กรระหว่างประเทศ 

คณะผู้แทนถาวร. ณ นครเจนีวา ได้มีหนังสือถึงประธานส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights – 
OHCHR) เม่ือวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗ เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับ
กรณีที่โฆษก OHCHR ออกแถลงการณ์เก่ียวกับ ม. ๑๑๒ 

  

๒. สื่อมวลชน 

กต. มีหนังสือถึง บก. นสพ. Financial Times/นสพ. China 
Post/ นสพ. Global Times เม่ือวันที่ ๓๑ ส.ค./ ๑๒ และ ๒๒ 
ก.ย. ๕๗ ตามล าดับ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
กรณีมีบทความที่มีเน้ือหาพาดพิง 
  

การด าเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติและส่งเสริมภาพลักษณ์สถาบัน
ฯ 

  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๑.   กต. ร่วมกับ สอท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม สอท. 
ณ กรุงออสโล และ สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบัน โดยเชิญผู้แทน
จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเป็นวิทยากรในโครงการเผยแพร่พระราช
กรณียกิจด้าน 
การพัฒนาในประเทศนอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 
๔ - ๑๖ ก.ย. ๕๗ 

  

๒.         เม่ือวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๗ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรม
สารนิเทศ เข้าร่วมการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดงาน “ร้อยใจไทย 
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล” ของสถานีโทรทัศน์ TGN ณ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทั้งน้ี กต. จะประสานให้ สอท. และ 
สกญ. ทั่วโลกบันทึกเทปการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อออกอากาศในรายการฯ ตามที่
ได้ให้ความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ฯ เสมอมา 
       นอกจากน้ี กต. มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมภาพลักษณ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การจัดนิทรรศการ และการบรรยาย
ให้ความรู้เก่ียวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด าริ 
การจัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย
ด าเนินการทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ ๒.๑ 

(๑) การบริหารจัดการ
ชายแดน 
(๒) การสร้างความม่ันคง
ทางทะเล 
(๓) การแก้ไขปัญหา 
ข้ามชาติ/อาชญากรรม
ข้ามชาติ 

นโยบาย ๕.๕ยุทธศาสตร์
การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ 
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
ข้อ ๕.๕.๕ การสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

กรอบพหุภาคี 

๑.   รองปลัด กต. เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างรัฐบาล
ไทยกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights) หรือ AICHR ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เม่ือวันที่ ๑๘ ก.ย. 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

(๔) การสร้างความ
ไว้วางใจกับประเทศเพื่อน
บ้าน 
(๕) การเสริมสร้าง
ศักยภาพใน 
การปฏิบัติการทางทหาร
ร่วมกันของอาเซียน โดย
เน้นความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขข้อพิพาท
ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหา
เส้นเขตแดนโดยใช้กลไก
ทั้งระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคี 

  

ข้อสั่งการ นรม. 
(๒๖ ก.ย. ๕๗) 
ให้ กห. ประสานงานกับ 
มท. และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อรวบรวม
ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้อง
กับเขตแดนและปัญหาอ่ืน 
ๆ ในพื้นที่ชายแดน ทั้งมิติ
การค้า การลงทุน และ 
การบริหารจัดการ 
พลังงาน เสนอต่อรอง 
นรม. (พลเอกประวิตร 
วงษ์สุวรรณ) พิจารณา
กลั่นกรองก่อนน าเสนอ

ในภูมิภาคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และ
การส่งเสริมแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
ข้อ ๕.๕.๖ การมีส่วนร่วม
อย่างส าคัญในการสร้าง
สังคมนานาชาติที่มีคุณภาพ
ชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม 
ยาเสพติด ภัยพิบัติ และ
การแพร่ระบาดของโรคภัย 

๕๗ ณ กรุงเทพ โดยที่ประชุมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขประเด็นสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะปัญหาการเคลื่อนย้ายของคนที่เป็นไปตาม 
พลวัตรและพัฒนาการของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโดยที่
ประเทศต่าง ๆ มุ่งพัฒนาภาคเศรษฐกิจ ซ่ึงล้วนต้องการแรงงาน
ภายนอกประเทศ จึงท าให้ปัญหาแรงงานข้ามชาติเป็นประเด็นท้า
ทายร่วมกันของภูมิภาค 
การประชุมดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญของไทยใน
การขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง 

  

๒.   กต. จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อการลดและการไม่แพร่
ขยายอาวุธนิวเคลียร์ เม่ือวันที่ ๘ ต.ค. ๕๗ โดยมีนายมนัสวี ศรี
โสดาพล รองปลัด กต. กล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ Gareth Evans อดีต รมว.กต.ออสเตรเลีย และ
ศาสตราจารย์ Ramesh Thakur อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แห่งสหประชาชาติเป็นผู้บรรยาย ซ่ึงได้กล่าวถึงภาพรวมของความ
คืบหน้าที่ส าคัญในการด าเนินการเพื่อการลดและการไม่แพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งน้ี ไทยยืนยันจะมีส่วน
ร่วมและบทบาทสร้างสรรค์ในความพยายามลดอาวุธ การไม่แพร่
ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งในกรอบ 
ความร่วมมือระดับภูมิภาค และในกรอบระหว่างประเทศต่อไป 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

นรม. และรอง นรม. 
ทุกท่านเพื่อทราบต่อไป 

(หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ 
นร. ๐๕๐๖/ว ๙๕ ลว. ๒๖ 
ก.ย. ๕๗) 

ข้อ ๒.๔ 

(๑)   การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ เพื่ออ านวย
ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 

(๒)   ชี้แจงสถานการณ์
และสร้างความเชื่อม่ัน 

(๓)   น ากลไกทางการทูต
แบบบูรณาการมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น 

   ๓.๑ การคุ้มครองดูแล
คนไทยและผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างแดน 

   ๓.๒ การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม 
การค้า 

   ๓.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการ

นโยบายที่ ๕.๔ยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน 
  

นโยบาย ๕.๕ยุทธศาสตร์
การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ 
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
ข้อ ๕.๕.๔ การเข้าร่วมเป็น
ภาคีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและภูมิภาคภายใต้
บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการด าเนิน
นโยบายระหว่างประเทศใน
เวทีโลก 
ข้อ ๕.๕.๕ การสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และ
การส่งเสริมแรงงานไทยใน

กรอบทวิภาค ี

๑.   กต. สอท. และ สกญ. ได้ชี้แจงสถานการณ์และพัฒนาการใน
ประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 
การด าเนินการตามแผน roadmap และการเข้ารับต าแหน่งของ
คณะรัฐมนตรี 

  

๒.   ในวาระที่รอง นรม./รมว.กต. ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-
อาเซียน ที่นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๕๗ รอง นรม./รมว.กต. ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิ
ภาคีกับผู้น าและ รมว.กต. ของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ 
นรม. กัมพูชา นรม. สิงคโปร์ รอง นรม./รมว.กต. เวียดนาม โดย 
รอง นรม./รมว.กต. ได้เน้นย้ าถึงความมุ่งม่ันของไทยในการ
ด าเนินการตามแผน roadmap เพื่อน าไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 
รวมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในการสานต่อความสัมพันธ์ทวิ
ภาคีกับนานาประเทศ ซ่ึงผู้น าของทุกประเทศได้เห็นพ้องใน
ประเด็นดังกล่าว และยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดัน
ความร่วมมือที่ส าคัญและคั่งค้างให้มีความคืบหน้าเพื่อความม่ันคง
และม่ังคั่งของประชาชนทั้งสองประเทศ 

  

๓.         ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้ง
ที่ ๖๙ (UNGA 69) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รอง นรม./
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เปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล 

  

ข้อสั่งการ ของ นรม. 
ด้านต่างประเทศ 
(๑๘ ก.ย. ๕๗) 

ในการเจรจาหรือ 
การจัดท าความตกลง
ระหว่างประเทศในเรื่อง
ต่าง ๆ ให้ทุกส่วนราชการ
จัดท าบทสรุปวิเคราะห์
สาระ ส าคัญของประเด็น
การเจรจาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศ ท่าทีของ
ไทย ผลดีและผลเสีย 
รวมทั้งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยเพื่อประกอบ 
การพิจารณา และในการ
เจรจาให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและความม่ันคง
ของประเทศเป็นหลัก 
นอกจากน้ัน ในกรณีที่ส่วน
ราชการต้องรายงานผล
การด าเนินการต่อองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น กรณี
การจัดส่งแผนปฏิบัติการ
งาช้างแห่งประเทศไทยไป

ต่างประเทศ 
ข้อ ๕.๕.๖ การมีส่วนร่วม
อย่างส าคัญในการสร้าง
สังคมนานาชาติที่มีคุณภาพ
ชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม 
ยาเสพติด ภัยพิบัติ และ
การแพร่ระบาดของโรคภัย 
  

นโยบายที่ ๕.๖ยุทธศาสตร์
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน 
ข้อ ๕.๖.๖ การเพิ่ม
บทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกที่เก่ียวข้อง
กับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 

รมว.กต. ได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Wang Yi รมว.กต. จีน เม่ือ
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๗ 
รอง นรม./รมว. กต. ขอบคุณจีนที่แสดงความเข้าใจต่อสถานการณ์
การเมืองของไทย และชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองของไทย การ
เดินหน้าการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ตาม roadmap 
๓ ขั้นตอน และสร้างความเชื่อม่ันถึงการด าเนินการของ คสช. ใน
การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ซ่ึงเอ้ือต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะยาว และได้ย้ าความส าคัญของการเสริมสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับจีน โดยร่วมมือกันส่งเสริมความ
เชื่อมโยงและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งระหว่าง
จีนกับไทยและภูมิภาค ภายใต้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค การอ านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบด้านการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน และการพัฒนาคุณภาพด้านการ
สาธารณสุขและการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวพื้นที่ชายแดน 
        ในการน้ี ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า ความสัมพันธ์และการ
เป็นหุ้นส่วนไทย - จีน จะเป็นประโยชน์ต่อ 
๒ ประเทศและต่อภูมิภาคโดยรวม 

  

๔. นาย Heinz Fischer ปธน.ออสเตรีย ถวาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Großes Goldenes Ehrenzeichen am 
Bande (Grand Decoration of Honour in Gold with Sash) 
แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ส าหรับการทรง
งานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรีย เม่ือวันที่ ๒ 
ต.ค. ๕๗ ณ พระราชวังฮอฟบวร์ก กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

  

๕. รมช.กต. ได้หารือทวิภาคี ระหว่างการเข้าร่วม 
การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ครั้ง
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ยังส านักเลขาธิการ CITES 
การสง่รายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (TIP 
Report) ให้ส่วนราชการที่
รับผิดชอบหลักจัดส่ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเจรจาให้แก่ กต. ด้วย 

(หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ 
นร ๐๕๐๖/ว ๙๑ ลว. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ และหนังสือ 
สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 
๐๕๐๖/ว ๑๐๔ ลว. ๓ 
ต.ค. ๕๗) 

ที่ ๑๔ ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ 
ต.ค. ๕๗ กับ (๑) นาย Jean-Paul Adam รมว.กต. เซเชลส์ โดย
ทั้ง ๒ ฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจการแปรรูปสินค้า
ประมง อาหาร สินค้าเกษตร ธุรกิจท่องเที่ยว สปา และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (๒) นาง Julie Bishop รมว.กต. 
ออสเตรเลีย เก่ียวกับการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย
ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความส าคัญกับภาคธุรกิจเอกชน และมี
ภาครัฐส่งเสริมและอ านวยความสะดวก รวมถึงศักยภาพของ
ประเทศอาเซียนที่จะขยายบทบาทความร่วมมือกับออสเตรเลีย 
และ (๓) Dato’ Hamzah Zainudin รมช.กต. มาเลเซีย ใน
ประเด็นผลประโยขน์ร่วมของไทยและมาเลเซีย และของอาเซียน 
อาทิ การเตรียมการเยือนมาเลเซียของ นรม. การแสดงความ
พร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมหารือประจ าปี 
ครั้งที่ ๖ (Annual Consultation) ระหว่าง นรม. ไทย และ
มาเลเซีย ในช่วงต้นปี ๒๕๕๘ การเตรียมการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นที่ชายแดน 
(JDS) 

  

๖. เม่ือวันที่ ๙ ต.ค. ๕๗ นรม. เดินทางเยือนเมียนมาร์อย่างเป็น
ทางการหลังจากเข้ารับต าแหน่ง (รอง นรม./รมว.กต. ร่วมคณะ
ด้วย) โดยทั้ง ๒ ฝ่ายได้ยืนยันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง 
ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา อาทิ การ
จัดระเบียบและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน การพัฒนาความเชื่อมโยง 
การผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
การผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
รวมถึงการจัดระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบครบ
วงจร และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๓ ฉบับ เพื่อสถาปนา
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ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (เชียงใหม่ - เชียง
ตุง  ประจวบคีรีขันธ์-มะริด  ระนอง - เกาะสอง) ในโอกาสน้ี นรม. 
ยังได้พบหารือกับทีมประเทศไทยและกลุ่มนักธุรกิจไทยในเมียน
มาร์ด้วย 

  

๗. ในวาระที่ นรม. และรอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการประชุม
ผู้น าเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ (ASEM 10) 
ที่นครมิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
นรม. ได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ 
ดังน้ี (๑) นาย Shinzo Abe นรม. ญี่ปุ่น 
(๒) นาย Li Keqiang นรม. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีน (๓) นาย Thongsing Thammawong นรม. สปป. ลาว (๔) 
นาย Lee Hsien Loong นรม. สิงคโปร์ (๕) นาย Najib Razak 
นรม. มาเลเซีย 
(๖) พลเอก Vijay Kumar Singh รมช.กต. อินเดีย 
(๗) นาย Nguyễn Tấn Dũng นรม. สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และ รอง นรม./รมว.กต. ได้พบหารือ 
ทวิภาคีกับ (๑) นาย Thongluan Sisulit รอง นรม./
รมว.กต.สปป.ลาว และ (๒) นาย Syed Tariq Fatemi ผู้ช่วย
พิเศษด้านการต่างประเทศของ นรม. ปากีสถาน 

  

๘. รอง นรม./รมว.กต. ในฐานะผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) 
ของ นรม. เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับต าแหน่ง ปธน. อินโดนีเซีย 
ของนาย Joko Widodo และนาย Yusuf Kalla รอง ปธน. ณ 
สภาที่ปรึกษาประชาชนอินโดนีเซีย ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ต.ค. ๕๗ ในโอกาสน้ี รอง 
นรม./รมว.กต. ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาย Yusuf 
Kalla รอง ปธน. อินโดนีเซีย เม่ือวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗ โดยได้แสดง 
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ความยินดีในโอกาสการเข้ารับต าแหน่งใหม่ และยืนยันความ
ร่วมมือในทุกด้านกับอินโดนีเซีย รวมทั้งขอบคุณ 
ที่อินโดนีเซียเข้าใจปัญหาชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นปัญหาภายในของ
ไทย และสนับสนุนไทยในกรอบองค์กรความร่วมมืออิสลาม (OIC) 
โดยให้ไทยเป็นผู้แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยสันติวิธี นอกจากน้ี ได้
ขอบคุณอินโดนีเซียที่มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยและดูแล
นักเรียนไทยในอินโดนีเซีย ซ่ึงมีประมาณ ๑,๐๐๐ คนด้วย 

  

๙. เม่ือวันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๗ รมช.กต. หารือร่วมกับ 
นาย Tadashi Maeda ผู้แทนผู้อ านวยการและกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) ที่
กระทรวงการต่างประเทศ เก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐาน โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การพัฒนา
ด้านพลังงาน และนโยบายการส่งเสริมบทบาทสตรีของญี่ปุ่น 

  

๑๐. เม่ือวันที่ ๓๐ - ๓๑ ต.ค. ๕๗ นรม. เดินทางเยือนกัมพูชา
อย่างเป็นทางการ โดย รอง นรม./รมว.กต. และปลัด กต. ร่วม
คณะด้วย โดยรอง นรม./รมว.กต. ยืนยันความมุ่งม่ันของไทยที่จะ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกัมพูชาในทุกมิติ 
โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและความเชื่อมโยงระหว่างกัน 
รวมถึง 
การผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะบริเวณจุด
ผ่านถาวรแดนไทย-กัมพูชาที่บ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท และการ
สร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน รวมทั้งเสนอให้มีการ
ประชุมแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดน 
ไทย-กัมพูชา 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

       ในโอกาสน้ี รอง นรม./รมว.กต. ได้เชิญรอง นรม./รมว.กต. 
กัมพูชาเยือนไทย เพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุม
คณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมไทย-กัมพูชา (Joint Committee on Border 
Area Development and Connectivity – JCBD) ครั้งที ่๒ ที่
กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๕๘ 

กรอบพหุภาค ี
อาเซียน/ อาเซียน – คู่เจรจา 

๑.   รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมพิธีเปิดแสดงสินค้าจีน–อาเซียน 
ครั้งที่ ๑๑ (11th China–ASEAN Expo) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ 
ก.ย. ๕๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้หารือกับผู้แทน
ระดับสูงฝ่ายจีน ได้แก่ 
นาย Zhang Gaoli รอง นรม. คนที่ ๑ ของจีน ดูแลด้านเศรษฐกิจ 
และนาย Chen Wu ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดย 
รอง นรม./รมว.กต. ได้ยืนยันความมุ่งม่ันของไทยที่จะส่งเสริมและ
กระชับความร่วมมือภายใต้กลไกทวิภาคี รวมถึงการขับเคลื่อน
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน - จีนในทุกมิติ และได้
ยินดีกับข้อเสนอของ นรม.จีน ในการจัดตั้ง Asian Infrastructure 
Investment Bank และ Maritime Silk Road เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งทางบกและทางทะเล 

  

๒.   ปลัด กต. เป็นประธานร่วมในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียน - จีน วาระพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ก.ย. ๕๗ ณ 
เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมได้หารือใน
หลายหัวข้อ อาทิ การขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ 
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รอบด้านมากขึ้นระหว่างอาเซียนกับจีน รวมถึงมาตรการในการลด
ความตึงเครียดในบริเวณทะเลจีนใต้ 

  

๓.   ปลัด กต. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting - 
SOM) และการประชุมที่เก่ียวข้อง ณ กรุงเนปิดอว์ ระหว่างวันที่ ๘ 
- ๑๒ ต.ค. ๕๗ ดังน้ี 
(๑) การประชุม ASEAN Plus Three Senior Official’s 
Meeting (APT SOM) (๒) การประชุม East Asia Summit 
Senior Official’s Meeting (EAS SOM) และ 
(๓) การประชุม Joint Preparatory Meeting (JPM) ส าหรับการ
ประชุม ASEAN Summit ทั้งน้ี ที่ประชุม จนท. อาวุโสอาเซียน
พิจารณาข้อเสนอเรื่องการจัดประชุม จนท. เทคนิคด้านความ
ปลอดภัยในการเดินเรือและการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
รวมทั้งเรื่องการจัดท ารายการมาตรการและกลไกเก่ียวกับแนว
ปฏิบัติในทะเลจีนใต้เพิ่มเติม และทิศทางในอนาคตของอาเซียนใน
การด าเนิน คสพ. กับประเทศในภูมิภาค 

  

๔.   ปลัด กต. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Senior 
Officials’ Meeting – APT SOM) และการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit 
Senior Officials’ Meeting – EAS SOM) เม่ือวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๗ 
ที่กรุงเนปิดอว์ โดยที่ประชุม APT SOM สนับสนุนกลไกทาง
การเงินของอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศบวกสาม 
(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และคาดหวังให้การเจรจาภายใต้กรอบความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership – RCEP) แล้วเสร็จ
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ภายในปี ๒๕๕๘ ส าหรับที่ประชุม EAS ได้หารือถึงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความม่ันคงในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมสันติภาพและ
เสถียรภาพ 

  

๕.         เม่ือวันที่ ๒๖ - ๒๙ ต.ค. ๕๗ ปลัด กต. เป็นประธานการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - จีน ว่าด้วยการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN - 
China Senior Officials’ Meeting on the Implementation 
of the Declaration on the Conduct of Parties in the 
South China Sea: SOM on DOC) ครั้งที่ ๘ ร่วมกับนาย Liu 
Zhenmin รมช.กต.จีน (ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน - จีน) และนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดี
กรมอาเซียน เป็นประธานการประชุมคณะท างานร่วมอาเซียน - 
จีน ว่าด้วย 
การปฏิบัติตามปฏิญญาฯ (ASEAN - China Joint Working 
Group on the Implementation of the DOC: JWG on 
DOC) ครั้งที่ ๑๒ ร่วมกับ นาย He Wei รองอธิบดีกรมเขตแดน
และกิจการมหาสมุทร กต.จีน 
ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 
       ในการน้ี ที่ประชุมได้หารือถึงความคืบหน้าของ 
การด าเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีน
ใต้และเร่งรัดการจัดท าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of 
Conduct in the South China Sea - COC) และให้ความส าคัญ
ต่อการขยายประเด็นที่เป็นจุดยืนร่วมกัน (commonalities) 
พร้อมทั้งย้ าความส าคัญ 
ของความสัมพันธ์อาเซียน - จีน ในการเป็นเสาหลัก 
ของสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค 
รวมทั้งมุ่งม่ันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-
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จีน ให้ใกล้ชิดและม่ันคงยิ่งขึ้น 
ด้วยการเสริมสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้เน่ือเชื่อใจ และ 
ความเคารพซ่ึงกันและกัน 

  

ระดับภูมิภาค 

๑.  ปลัด กต. เข้าร่วมการประชุม ACD Foreign Ministers’ 
Breakfast Meeting คู่ขนานกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญที่ ๖๙ (UNGA69) 
เม่ือวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๗ ณ โรงแรมพลาซ่า นครนิวยอร์ก โดยไทย
เป็นประเทศผู้ประสานงานกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia 
Cooperation Dialogue - ACD) และมีเจ้าชาย Saud Al-Faisal 
รมว. กต. ซาอุดีอาระเบีย เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุม
ได้รับรองหัวข้อ “Outstanding Education - the road to the 
future” ส าหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมือเอเชีย ครั้ง
ที่ ๑๓ (The 13th Asia Cooperation Dialogue Ministerial 
Meeting) ในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗ ณ กรุงริยาด ตามที่
ซาอุดีอาระเบียได้รับมอบต าแหน่งประธาน ACD ต่อจากบาห์เรน 
โดยเห็นว่าสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

  

๒.  นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัด กต. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum (BDF) ครั้งที่ 
๗ ภายใต้หัวข้อ“พัฒนาการของสถาปัตยกรรมประชาธิปไตยใน
ภูมิภาค สิ่งท้าทายด้านการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของ
สาธารณชนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 
๒๑” เม่ือวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๗ ณ จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยรองปลัด กต. ยืนยันถึงความมุ่งม่ันและความยึดถือในค่านิยม
ประชาธิปไตยของไทย และชี้แจงถึงพัฒนาการทางการเมืองในไทย 
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รวมถึงการส่งเสริม 
การสร้างความปรองดองเพื่อให้ประชาธิปไตยของประเทศกลับมา
มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น 

  

๓.         นรม. และ รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วม 
การประชุมผู้น าเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ (ASEM 10) ระหว่าง
วันที่ ๑๖ - ๑๗ ต.ค. ๕๗ ณ นครมิลาน อิตาลี ซ่ึงที่ประชุม 
สนับสนุนการลดอุปสรรคทางการค้าและ 
การเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง โดยเฉพาะในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย นรม. 
ของไทยได้กล่าวถ้อยแถลงเสนอยุทธศาสตร์ อาทิ การเพิ่มบทบาท
การเป็นหุ้นส่วนกับเอเชียผ่านการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ 
กฎเกณฑ์การค้าการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหาร
ความเสี่ยงและภัยคุกคามจากการเชื่อมโยง และความม่ันคงทาง
อาหาร เป็นต้น 
       นอกจากน้ี รอง นรม./รมว.กต. ได้พบหารือกับผู้แทนนัก
ธุรกิจไทยที่ลงทุนในอิตาลี รวมทั้งหน่วยงานไทยที่รับผิดชอบด้าน
การค้าการลงทุน และนักธุรกิจที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยในการ
กล่าวอภิปรายการประชุมสภาธุรกิจเอเชีย - ยุโรป (Asia-Europe 
Business Forum - AEBF) ครั้งที่ ๑๕ ซ่ึงเป็นการประชุมคู่ขนาน
ของภาคธุรกิจกับการประชุมผู้น าเอเชีย - ยุโรป 
ครั้งที่ ๑๐ ด้วย โดยรอง นรม./รมว.กต. ได้แลกเปลี่ยนความเห็น
กับผู้แทนนักธุรกิจไทย พร้อมทั้งสร้าง 
ความม่ันใจแก่ภาคเอกชนว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการ
ลงทุนของนักธุรกิจไทยในต่างประเทศ 

  

๔. นรม. และรอง นรม./รมว.กต. ได้เข้าร่วมการประชุมผู้น า
อาเซียน-สหภาพยุโรปอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN- EU 
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Informal Leaders’ Meeting) เม่ือวันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๗ ซ่ึงเป็น
การประชุมที่จัดขึ้นระหว่างการประชุม ASEM 10 โดย นรม. ได้
กล่าวแสดงความพร้อมที่ไทยจะรับหน้าที่เป็นประเทศผู้
ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน- EU และผลักดันความสัมพันธ์
ระหว่างกันไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริม
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

  

องค์กรระหว่างประเทศ 

๑.      รมช.กต. เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย (IORA) ครั้งที่ ๑๔ ณ เมืองเพิร์ท ประเทศ
ออสเตรเลีย (๗-๑๐ ต.ค. ๕๗) ซ่ึงมี รมว.กต. ออสเตรเลียเป็น
ประธาน โดยที่ประชุมให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมหาสมุทรอินเดีย (Blue Economy) 
เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการประมง 
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และ
การท่องเที่ยว 

       ในส่วนของไทย รมช. กต. ได้เสนอให้ IORA เน้น 
การด าเนินการโครงการที่จะสร้างความม่ันคงด้านอาหาร ความ
ม่ันคงด้านพลังงาน และส่งเสริมการค้า 
การลงทุน อาทิ โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน และการศึกษาผลกระทบ
จากมาตรการทางการค้าต่อการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมง 
และได้เสนอให้ IORA เพิ่มบทบาทในการสร้างความเชื่อมโยงทาง
ทะเล (maritime connectivity) และความเชื่อมโยงในระดับ
ประชาชน ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจและเยาวชน ตลอดจนได้ร่วม
ลงนามกฎบัตร IORA และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึก
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ความเข้าใจว่าด้วยการประสานงานและความร่วมมือด้านบริการ
ค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 

  

๒.      เม่ือวันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอ านาจเต็ม 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Plenipotentiary 
Conference) เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาบริหารของสหภาพฯ (ITU Council) ขึ้น ซ่ึงประเทศ
ไทยได้รับการเลือกตั้งในต าแหน่งดังกล่าว ในวาระการด ารง
ต าแหน่งปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๘ โดยประเทศไทยได้ลงสมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งในโควตาของกลุ่ม E  (Asia/Australia) ซ่ึงมีต าแหน่ง
ว่าง ๑๓ ที่น่ัง มีประเทศลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑๘ 
ประเทศ นอกจากไทยแล้ว ยังมีจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 
คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย 
บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และปากีสถานที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากภูมิภาคน้ี 
      อน่ึง คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ี
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและ 
การสื่อสาร ออท. ณ กรุงโซล คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซ่ึงได้ท างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

  

สหประชาชาติ 

๑. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ออท.ผู้แทนถาวร
ไทยประจ าสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ทรงเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๕๘ ของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ 
ก.ย. ๕๗ ที่ส านักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา โดยทรงกล่าว
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ถ้อยแถลงเน้นท่าทีและบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเรื่องการ
ส่งเสริมความปลอดภัยและความม่ันคงทางนิวเคลียร์ การส่งเสริม
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติทั้งในระดับ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ บทบาทของไทยในการ
ส่งเสริมเครือข่ายหน่วยงานก ากับดูแลด้านนิวเคลียร์ในอาเซียน 
และความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศใน
การด าเนินโครงการความร่วมมือทางเทคนิคต่าง ๆ นอกจากน้ี 
ทรงเป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการหัวข้อ “การบริหาร
จัดการของเสียจากกัมมันตภาพรังสี: การควบคุมและการดูแล” 
เม่ือวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๗ ที่ส านักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา 
ซ่ึงแสดงแนวปฏิบัติที่ดีของไทย ในประเด็นดังกล่าว โดยนาย 
Yukiya Amano ผู้อ านวยการใหญ่ของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยทั้งในระดับภูมิภาค
และระหว่างประเทศ 

๒.   รอง นรม./รมว.กต. หารือกับนาย Pierre Krähenbühl 
Commissioner-General ของส านักงานบรรเทาทุกข์และจัดหา
งานของสหประชาชาติส าหรับ 
ผู้ล้ีภัยปาเลสไตน์และตะวันออกใกล้ (United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees หรือ UNRWA) 
เม่ือวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗ โดยย้ าถึงเจตนารมณ์ของไทยที่พร้อม
สนับสนุนแนวทาง 
การบรรเทาและแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลาง 
โดยสันติวิธีและพร้อมที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติ นอกจากน้ี 
รอง นรม./รมว.กต มอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทยเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับกาซา จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

  

๓.   ปลัด กต. เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Climate Summit 
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2014) เม่ือวันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๗ 
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
โดยปลัด กต. กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ าความส าคัญของ 
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศมีเจตนารมณ์และ
พันธกรณีทางการเมืองที่จะบรรลุข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ต่อจากพิธีสารเกียวโต 
ในปี ๒๕๕๘ 

  

๔.         รอง นรม./รมว.กต. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly 
หรือ UNGA) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ 
เม่ือวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๗ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องด าเนินควบคู่ไปกับการ
ยึดม่ันในหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สันติภาพและ
ความม่ันคง และยืนยันการมีบทบาทที่สร้างสรรค์และแข็งขันของ
ไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
       ในโอกาสน้ี รอง นรม./รมว.กต. ได้เข้าร่วมประชุมUNSG’s 
Partnership Group on Myanmar เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๗ ซ่ึงมีเป้าประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเมียนมาร์ 
และส่งเสริมให้ประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนเมียนมาร์อย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีนาย บัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติและผู้แทน
จาก ๑๕ ประเทศและสหภาพยุโรปเข้าร่วมด้วย โดยรอง นรม./
รมว.กต. กล่าวชื่นชมพัฒนาการทางเมืองของเมียนมาร์ 
ความส าเร็จของกระบวนการสร้างสันติภาพ รวมทั้งบทบาทการ
เป็นประธานอาเซียนของเมียนมาร์ และยืนยันที่จะร่วมมือกับเมียน
มาร์ผ่านกลไกความร่วมมือในการพัฒนา ตลอดจนให้ความส าคัญ
กับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ผลัดถิ่นชาวเมียนมาร์ใน
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ประเทศไทยและการด าเนินการต่าง ๆ ที่จะให้บุคคลกลุ่มน้ี
สามารถเดินทางกลับประเทศได้ในอนาคต 

  

๕.   ปลัด กต. กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการอภิปรายระดับสูงของ
การประชุม UNGA 69: High-level Special Event on 
“Reducing risks from water related disasters: 
a must for the post - 2015 development agenda” ที่นคร
นิวยอร์ก ซ่ึงสวิตเซอร์แลนด์ ทาจิกิสถาน เปรูและไทย ร่วมกันจัด
ขึ้น เม่ือวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗ โดยมีผู้แทน ในระดับ รมต. หน่วยงาน 
UN ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่สนใจเรื่องน้ าและภัยพิบัติ
เข้าร่วมจ านวน ๓๐๐ คน โดยปลัด กต. เน้นย้ าถึงการเตรียมความ
พร้อมและการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง
ความส าคัญของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการจัดท า
ข้อตกลง climate change ฉบับใหม่ และวาระการพัฒนาหลังปี 
ค.ศ. ๒๐๑๕ 

  

๖.   รอง นรม./รมว.กต. พบหารือทวิภาคีกับ 
นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ เม่ือวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๗ ณ 
นครนิวยอร์ก โดยชี้แจงว่า ไทยอยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่มุ่งสร้าง
ความปรองดองของคนในชาติ การปฏิรูปการเมือง และการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สถาบันประชาธิปไตย และย้ าบทบาท
ไทยในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเลขาธิการสหประชาชาติเห็นว่า 
รัฐบาลไทยได้สร้างความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และชื่นชม
ความมุ่งม่ันของฝ่ายไทยในการด าเนินการตาม roadmap เพื่อให้
ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

  

๗.   เม่ือวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๗ รอง นรม./รมว.กต. พบหารือกับนาย 
Luc Stevens ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 
(UN Resident Coordinator) และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้
สหประชาชาติประจ าประเทศไทย (UN Country Team: UNCT) 
โดย รอง นรม./รมว.กต. ได้ย้ าเจตนารมณ์ของไทยในการเป็น
หุ้นส่วนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติในการส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคในบริบทของวาระการพัฒนาภายหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยนาย Stevens กล่าวว่าสหประชาชาติตระหนัก
ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและโครงการตามแนวทางพระราชด าริเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป ทั้ง ๒ ฝ่ายได้หารือประเด็นการ
ส่งเสริมบทบาทของสตรี การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การ
โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และต่างเห็นพ้องที่จะแสวงหา
แนวทางเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้นผ่านการ
ประสานงานและการสนับสนุนการด าเนินงานซ่ึงกันและกันใน
กรอบสหประชาชาติต่อไป 

  

ประเด็นที่สังคมสนใจ 

๑.   เม่ือวันที่ ๘ ต.ค. ๕๗ นาย Mark Kent ออท. 
สหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย เข้าพบหารือกับ 
รอง นรม./รมว.กต. และปลัด กต.และเม่ือวันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๗ นาย
เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองปลัด กต. รักษาราชการแทนปลัด 
กต. ประชุมร่วมกับ ผบ.ตร. ออท. 
สหราชอาณาจักร และ ออท. เมียนมาร์ประจ าประเทศไทย ที่ กต. 
กรณีคดีนักท่องเที่ยวเกาะเต่า อ. เกาะพงัน 
จ. สุราษฎร์ธานี 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๖.   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อ 
๖.๑๗ 

(๑) สร้างความร่วมมือและ
เจรจากับต่างประเทศเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของชาติ 

(๒) เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เพิ่มองค์ความรู้ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมด้าน
การตลาดและโอกาสใน
การลงทุนในต่างประเทศ 

  

ข้อสั่งการของ นรม. 
(๒๔ ต.ค. ๕๗) 
ตามที่ ครม. มีมติให้ กต. 
พิจารณาจัดตั้งศูนย์ความ
ร่วมมือการค้าและการ
ลงทุนของไทยใน
ต่างประเทศ รวมทั้งจัดมุม
ประเทศไทย (Thai 
Corner) เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ประเทศ
ไทยให้ต่างชาติได้รู้จัก น้ัน 
เพื่อให้การด าเนินการของ
ศูนย์ดังกล่าวมีข้อมูล
เก่ียวกับประเทศไทยที่

นโยบายที่ ๕.๕ยุทธศาสตร์
การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
ข้อ ๕.๕.๒ การพัฒนาฐาน
ลงทุนโดยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
ข้อ ๕.๕.๘ การเร่งรัดการ
ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
การค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้
แล้ว 
ข้อ ๕.๕.๙ การส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานการ
ลงทุน และการประกอบ
ธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในการ
พัฒนาภูมิภาค 

๑.   กต. และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ 
การพัฒนา (International Institute for Trade and 
Development: ITD) จัดการสัมมนาเรื่อง “Thailand and the 
middle income challenges: How to address them?” เม่ือ
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๗ 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและมุมมองเก่ียวกับนโยบายและทิศทางในการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจ การค้า และการพัฒนาของไทยที่มุ่งตอบสนองต่อสิ่งท้า
ทายต่าง ๆ ของการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง (middle 
income country 

  

๒.    ในเดือนตุลาคม สอท. ณ กรุงลิมา ได้จัดโครงการ Thai 
Corner ที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบีย ณ กรุงโบโกตา ประเทศ
โคลอมเบีย โดย สอท. ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย Javeriana 
ให้มีการรับมอบ Thai Corner อย่างเป็นทางการในระหว่างการน า
ภาครัฐและภาคเอกชนไทยเยือนโคลอมเบียตามโครงการ Latin 
Link ของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ระหว่างวันที่ ๑-๔ ต.ค. ๕๗ 
ซ่ึง Thai Corner น้ี ประกอบด้วยหนังสือภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
ประเทศไทย ในด้านวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ การ
ท่องเที่ยว ภาษา จ านวน ๑๑๙ รายการ และของประดับตกแต่ง
แสดงความเป็นไทยอีก ๓ รายการ โดยที่การจัดโครงการ Thai 
Corner น้ัน เป็นการด าเนินการภายใต้ยุทธสาสตร์หลักในการ
กระชับและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทย รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีของต่างประเทศต่อประเทศไทย 

  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงให้
ทุกส่วนราชการจัดส่ง
ข้อมูลในความรับผิดชอบ 
เช่น แผนและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน ให้ กต. 
เพื่อใช้ประกอบการ
ด าเนินการของศูนย์
ดังกล่าวด้วย 

(หนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๑ ลว. 
๒๔ ต.ค. ๕๗ และที่ นร. 
๐๕๐๖/ว ๑๑๗ ลว. ๑๗ 
ต.ค. ๕๗ อ้างถึงมติ ครม. 
(๑๔ ต.ค. ๕๗)) 

  

  

  

๓.   เม่ือวันที่ ๒๒ – ๒๔ ก.ย. ๕๗ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
จัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจที่รับผิดชอบเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
เพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ (Business Information Center – 
BIC) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่
เศรษฐกิจในการจัดท าเว็บไซต์ข้อมูล ตลอดจนการให้ค าปรึกษา
ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะด าเนินการค้าและการ
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการสัมมนา
ดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทนภาคเอกชนที่ร่วม
ประชุม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมการค้า
และการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ และ
เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจของ กต. 

  

๔.         กต. (อธิบดีกรมยุโรป/หัวหน้าคณะ) ร่วมกับ พณ. รง. 
พม. ยธ. กษ. สตช. และสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย จัด
สัมมนาในหัวข้อ “Thai Seafood: Advancement of Labour 
and Social Responsibility” เม่ือวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗ ที่งาน 
Salon International de l’Agroalimentaire (SIAL) 2014 
Food Expo ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเม่ือวันที่ ๒๒ ต.ค. 
๕๗ ได้มีการหารือกับสมาคมอาหารทะเลของสหภาพยุโรป และ
คณะกรรมาธิการยุโรปด้านกิจการทางทะเลและประมง (DG 
Mare) และคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG Trade) ที่กรุง
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เพื่อน าเสนอสถานการณ์และความ
คืบหน้าในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของไทย ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าประมงไทยให้
เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าอาหารที่ดีรวมทั้งเป็นไปตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล 

๗.   การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ข้อ ๗.๑ 

เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

  

ข้อสั่งการของ นรม. ด้าน
สังคม 

ให้ทุกส่วนราชการ
พิจารณาก าหนดแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรเพื่อรองรับ
การก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ 

(หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๔ ลว. ๓ 
ต.ค. ๕๗) 

นโยบายที่ ๕.๕ยุทธศาสตร์
การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
ข้อ ๕.๕.๓ การสร้างความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๑.   รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เม่ือวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๗ ณ ส านักงาน
ใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยยืนยันความมุ่งม่ันของไทย
ในการส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมถึงย้ าความส าคัญของการมี
ท่าทีร่วมกันของอาเซียนต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค 
นอกจากน้ี ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับวาระเพื่อการ
พัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ของอาเซียนที่ต้องสอดคล้องกับ
วาระเพื่อการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 

  

๒.  รอง นรม./รมว.กต. หารือกับสภาธุรกิจ 
สหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council หรือ 
USABC) เม่ือวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๗ ณ นครนิวยอร์ก โดยชี้แจงแนว
ทางการบริหารเศรษฐกิจ (Economic Roadmap) แผนการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย และมาตรการกระตุ้นและพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ซ่ึงผู้แทน USABC ตระหนักถึง
สถานการณ์ในไทยที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และแสดงความเชื่อม่ันที่
ไทยสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาค 

  

๓.   ในวาระที่รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับ
ต าแหน่งและเข้าคารวะนาย Joko Widodo ประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย รอง นรม./
รมว.กต. ได้เข้าพบหารือกับ 
นาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน 
ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๗ ซ่ึง
เลขาธิการอาเซียนได้บรรยายสรุปเก่ียวกับผลงานและความ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

คืบหน้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึงชื่นชมใน
บทบาทที่แข็งขันของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา และขอให้
ประเทศไทยคงความสนับสนุนแก่ส านักงานเลขาธิการอาเซียน
ต่อไป 

  

๔.   รอง นรม./รมว.กต. ร่วมกับ รมว.กต.ประเทศสมาชิกอาเซียน 
หารือกับนายจอห์น แคร์รี่ รมว.กต.สหรัฐอเมริกา ในการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ 
เม่ือวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๗ ณ นครนิวยอร์ก โดย รอง นรม./รมว.กต. 
เน้นย้ าความส าคัญของการขยายความเชื่อมโยงและ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะขยาย 
ความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ภายใต้
โครงการ ASEAN Connectivity through Trade and 
Investment (ACTI) เช่น การพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window หรือ ASW) 
และการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) นอกจากน้ี 
ที่ประชุมสนับสนุน ASEAN - US Statement on Climate 
Change ที่จะรับรองระหว่างการประชุม 
สุดยอดอาเซียน - สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒ ในเดือน 
พ.ย. ๕๗ 

๑๐.       การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการ หน.คสช./นรม. 
(๑๐ ต.ค. ๕๗) 
ให้ทุกส่วนราชการ
จัดเตรียมข้อมูลในความ

  กต. (ส านักนโยบายและแผน) ได้จัดเตรียมข้อมูลสรุป 
การด าเนินการของกระทรวงฯ ประกอบการแถลงของ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

รับผิดชอบเพื่อชี้แจง
ประชาชนผ่านรายการ
เดินหน้าประเทศไทยที่
ออกอากาศทุกวันทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน ทั้งน้ี หากส่วน
ราชการใดมีเรื่องจ าเป็น
จะต้องชี้แจงอย่างเร่งด่วน
สามารถส่งเรื่องที่ต้องการ
ชี้แจงให้ คสช. พิจารณา
ก่อนได้ 
(หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒ 
ลว. ๑๐ ต.ค. ๕๗) 

นายกรัฐมนตรีทางโทรทัศน์ทุกวันศุกร์ โดยจะจัดส่งทุกวันพุธเช้า
ให้กับส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป 

  

ข้อสั่งการ นรม. 
(๑๗ ต.ค. ๕๗) 
ให้ทุกส่วนราชการเร่ง
จัดท าแผนปฏิบัติการซ่ึง
ก าหนดเรื่องส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการโดยก าหนด
กรอบระยะเวลาเป็น ๓ 
ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ให้
ชัดเจน รวมทั้งจัดท า
รายละเอียดกลุ่มงานตาม
ภารกิจของแต่ละกระทรวง

  

กต. (ส านักบริหารการคลัง ส านักนโยบายและแผน และกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร) ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการตาม
แบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ก าหนด โดย รอง นรม./รมว.กต. ได้มี
หนังสือลงนามน าส่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวถึงสภาพัฒน์ฯ (ที่ 
๐๒๐๗/๙๖๐๕ ลว. ๒ ต.ค. ๕๗) และส านักงบประมาณ (ที่ 
๐๒๐๗/๙๖๐๖ ลว. ๒ ต.ค. ๕๗) แล้ว 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การด าเนินการ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติรวบรวมเพื่อเสนอ 
ครม. ต่อไป 
(หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๗ ลว. 
๑๗ ต.ค. ๕๗ อ้างถึงมติ 
คสช. และ ครม. (๗ ต.ค. 
๕๗)) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ตรวจถูกต้อง 

 

(นายศุภร พลมณี) 
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง 


