
สถานะ ณ วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ 
๒.๔ 

1. การ
เสริมสร้าง
ความสัมพัน
ธ์อันดีกับ
นานา
ประเทศ ซ่ึง
เป็นส่วน
ส าคัญต่อ
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน ทั้ง
ด้าน
การเมือง 
เศรษฐกิจ 
และสังคม 

2. ชี้แจง
สถานการณ์

นโยบายที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
  

นโยบาย ๕.๕
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อ 
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 
ข้อ ๕.๕.๔ การเข้า
ร่วมเป็นภาคีความ

    

กรอบทวิภาค ี

1. เม่ือวันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ นาย 
Mun Song Mo 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ 
รมช.กต โดยเอกอัครราชทูต
เกาหลีเหนือแสดงความยินดี
ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การ
สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-เกาหลีเหนือ
ในปี ๒๕๕๘ และย้ าค าเชิญ
ของรัฐบาลเกาหลีเหนือให้ 
รมช.กต. น าคณะเยือน พร้อม
คณะนักแสดงจากกรม
ศิลปากรในเดือน พ.ค. 
๒๕๕๘ เพื่อจัดการแสดง

  

กต./ 
ทุกกรม/ 
ทุกส านัก 

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

และสร้าง
ความเชื่อม่ัน 

3. น ากลไก
ทางการทูต
แบบบูรณา
การมาใช้ให้
เกิด
ประโยชน์
สูงสุดแก่
ประชาชน
ทั้งทางตรง
และ
ทางอ้อม 
เช่น 

   ๓.๑ การคุ้มครอง
ดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างแดน 

   ๓.๒ การ
แลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม 
การค้า 

   ๓.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และ

ร่วมมือระหว่าง
ประเทศและ
ภูมิภาคภายใต้
บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการ
ด าเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศใน
เวทีโลก 
ข้อ ๕.๕.๕ การ
สร้างความเป็น
หุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจใน
ภูมิภาคด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 
และการส่งเสริม
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
ข้อ ๕.๕.๖ การมี
ส่วนร่วมอย่าง
ส าคัญในการสร้าง
สังคมนานาชาติที่มี
คุณภาพชีวิต 

นาฏศิลป์ที่กรุงเปียงยาง อัน
เป็นส่วนหน่ึงของการฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ปีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตฯ ซ่ึง
จะช่วยส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนและการสร้าง
ความเข้าใจในระดับ
ประชาชน 
      รมช.กต. ตอบรับค าเชิญ
ข้างต้นและแสดงความคิดเห็น
ต่อประเด็นสถานการณ์ใน
คาบสมุทรเกาหลีว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญ และมีความเชื่อมโยง
กับความม่ันคงและ
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกโดยรวม ซ่ึงไทย
หวังว่าจะมีการเจรจาอย่าง
สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องต่อไป 

2. เม่ือวันที่ ๖ – ๘ พ.ค. ๕๘ 
คณะผู้แทนเกาหลีเหนือเยือน
ไทย ภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
กรมสารนิเทศไทย – เกาหลี
เหนือ และในโอกาสการฉลอง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

การเปิดโลกทัศน์ให้มี
ลักษณะสากล 

  

ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยา
เสพติด ภัยพิบัต ิ
และการแพร่
ระบาดของโรคภัย 
  

นโยบายที่ ๕.๖
ยุทธศาสตร์การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่นยืน 
ข้อ ๕.๖.๖ การ
เพิ่มบทบาท
ประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกที่
เก่ียวข้องกับกรอบ
ความตกลงและ
พันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 

ครบ ๔๐ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทย – เกาหลีเหนือ 
      คณะผู้แทนเกาหลีเหนือ
เข้าพบหารือกับนายเสข 
วรรณเมธี อธิบดีกรม
สารนิเทศ และโฆษก
กระทรวงการต่างประเทศ 
โดย 
นายเสขฯ ได้เน้นย้ าถึง
ความส าคัญของความร่วมมือ
ด้านสารนิเทศระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศ
ของทั้งสองประเทศ รวมทั้งใน
สาขาอ่ืน ๆ อาทิ การ
ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ
กีฬา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
ในระดับประชาชน 
      อธิบดีกรมสารนิเทศ
เกาหลีเหนือกล่าวขอบคุณ
และแสดงความชื่นชมฝ่าย
ไทยที่ให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่นและเป็นมิตร และกล่าว
ว่า ไทยถือเป็นศูนย์กลางของ
เอเชียแปซิฟิกและมีบทบาท



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

น าในอาเซียน การด าเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนการเยือน
เจ้าหน้าที่สารนิเทศท าให้ทั้ง
สองประเทศมีความสัมพันธ์ที่
ดีมาโดยตลอด และกล่าวชื่น
ชมไทยที่ประสบความส าเร็จ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ซ่ึงเกาหลีเหนือ
หวังว่าจะสามารถเรียนรู้จาก
ไทย 
      เม่ือวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงตรงกับวันครบรอบ ๔๐ ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างไทยกับ
เกาหลีเหนือ นายสุวัฒน์ จิรา
พันธ์ุ รองปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพ
เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็น
เกียรติแก่คณะ 

  

1. เม่ือวันที่ ๗ พ.ค. ๕๘ นาย 
Yang Jing มนตรีแห่งรัฐของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้า
เยี่ยมคารวะและร่วมหารือกับ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. 
โดยทั้งสองฝ่ายพอใจใน
พัฒนาการความสัมพันธ์
ในช่วงปีที่ผ่านมา และเห็น
พ้องว่าความสัมพันธ์ไทย-จีน
มีความใกล้ชิด และมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
อย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงมีส่วน
ส าคัญในการผลักดันความ
ร่วมมือระหว่างกันให้มีความ
คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 
และยังได้หารือเก่ียวกับความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาทิ 
โครงการความร่วมมือด้าน
รถไฟและสินค้าเกษตร 
ตลอดจนความร่วมมือใน
กรอบภูมิภาคและพหุภาคี 
โดยเฉพาะความร่วมมือ
อาเซียน – จีน 
       นอกจากน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ได้กล่าวขอบคุณฝ่าย
จีนที่ได้ถวายการต้อนรับการ
เสด็จฯ เยือนจีนเพื่อเริ่ม
กิจกรรมเฉลิมฉลองการ
ครบรอบ ๔๐ ปีของการ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-จีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเม่ือเดือน 
เม.ย. ๒๕๕๘ อย่างสมพระ
เกียรติ และผู้แทนรัฐบาลจีน
ได้มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์
มูลค่า ๙๒๐,๙๐๐ หยวน 
(ประมาณ ๕ ล้านบาท) ผ่าน
รัฐบาลไทยเพื่อถวายแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ใน
โครงการตามพระราชด าริ 
และเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ 
พรรษา นอกจากน้ี ฝ่ายจีนยัง
ได้มอบทุนฝึกอบรมด้าน
ชลประทานและพลังงานกับ
ไทย จ านวน ๓๐๐ ทุนด้วย 
  

2. เม่ือวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. หารือทวิภาคี
กับนาง Julie Bishop 
รมว.กต. ออสเตรเลีย ณ กต. 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

1. ออสเตรเลียสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า
อย่างม่ันคง และยินดีให้ความ
ร่วมมือในการปฏิรูปทาง
การเมืองของไทยด้วยการส่ง
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และยินดีส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
ระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ ว่า
ด้วยการแก้ปัญหา 
ผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไทยจะจัด
ขึ้นด้วย 

2. ทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนว
ทางการส่งเสริมความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่าง
ไทยและออสเตรเลีย อาทิ 
ความม่ันคง การขยายการค้า
และการลงทุนระหว่างกัน 
และการศึกษา นอกจากน้ี ทั้ง
สองฝ่ายยินดีที่จะร่วมมือกัน
ทั้งภายใต้กรอบกระบวนการ
บาหลีและโครงการ
ออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ และ
หารือถึงความร่วมมือในระดับ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
อ่ืน ๆ อาทิ อาเซียน อาเซียน-
ออสเตรเลีย เป็นต้น 

3. ฝ่ายไทยเห็นว่า ไทยและ
ออสเตรเลียควรยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็น
หุ้นส่วนที่มีความใกล้ชิดและมี
ความร่วมมือครอบคลุมทุก
ด้าน โดยในด้านเศรษฐกิจ ทั้ง
สองฝ่ายเห็นควรสนับสนุน
การเพิ่มการลงทุน ขณะที่
ด้านการค้า ไทยและ
ออสเตรเลียมีเป้าหมายจะ
เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน
ให้ถึง ๑๙,๐๐๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 
๒๐ ภายใน ค.ศ. ๒๐๑๗ ตาม
เป้าหมายภายใต้ความตกลง
เขตการค้าเสรีไทย-
ออสเตรเลีย 

  

1. เม่ือวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ New 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

Colombo Plan ร่วมกับนาง 
Julie Bishop รมว.กต. 
ออสเตรเลีย ณ กต. โดยรอง 
นรม./รมว.กต. พร้อมด้วย 
รมว.กต. ออสเตรเลียร่วมเป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการ
แผนโคลัมโบฉบับใหม่ (New 
Colombo Plan) ซ่ึงเป็น
ความคิดริเริ่มของฝ่าย
ออสเตรเลียที่ต้องการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน
ประเทศไทยและประเทศอ่ืน 
ๆ ในภูมิภาคเอเชียในหมู่
เยาวชนออสเตรเลีย โดยในปี
น้ีจะมีนักศึกษาชาว
ออสเตรเลียเดินทางมา
ประเทศไทยภายใต้โครงการ
ดังกล่าว จ านวน ๑๖๑ คน 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๐ – ๑๔ พ.ค. ๕๘ 
รมช.กต. ในฐานะหัวหน้า
ผู้แทนไมตรี พร้อมด้วยคณะ
ผู้แทน กต. กระทรวง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

วัฒนธรรม และคณะนักธุรกิจ 
ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี ในโอกาสครบรอบ 
๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย-เกาหลีเหนือ 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
       (๑) รมช.กต. และคณะ
ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายรี ซู 
ยอง รมว.กต.เกาหลีเหนือ 
และหารือทวิภาคีกับนายรี 
กิล ซอง รมช.กต. 
เกาหลีเหนือ ในประเด็นต่าง 
ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ สถานการณ์
บนคาบสมุทรเกาหลี การ
พัฒนาความร่วมมือไทย – 
เกาหลีเหนือ โดยเฉพาะด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริมความ
เข้าใจระดับประชาชน และ
การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม 
       (๒) ได้เดินทางไปเยี่ยม
ชมและพบปะนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียน
มิตรภาพไทย – เกาหลีเหนือ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

Chongryu Junior Middle 
School โดยในโอกาสน้ี 
รมช.กต. ได้เป็นตัวแทนของ
รัฐบาลไทยในการบริจาค
แล็บท็อปคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒๐ เครื่อง เพื่อเป็น
สื่อการเรียนการสอนให้แก่
โรงเรียนดังกล่าว 
       (๓) พบหารือกับนาย 
Ahmed Zakaria รอง
ผู้อ านวยการรับผิดชอบ
เกาหลีเหนือ (Deputy 
Country Director for the 
DPRK) และผู้บริหารของ
ส านักงานโครงการอาหารโลก 
(World Food Programme: 
WFP) ที่ส านักงานกรุง
เปียงยาง โดยได้มอบเงิน
สนับสนุนจ านวน ๑ ล้านบาท 
ในนามของรัฐบาลไทย เพื่อ
ช่วยเหลือในโครงการ 
Nutrition for Women and 
Children in the DPRK ซ่ึง
เป็นการแสดงบทบาทการให้
ความช่วยเหลือในด้าน



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

มนุษยธรรมครั้งแรกของ
รัฐบาลไทยในเกาหลีเหนือ
ด้วย 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ นาย 
Mohammed Ali Ahmed 
Omran Al Shamsi 
เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 
เข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./
รมว.กต. ณ กต. โดยรอง 
นรม./รมว.กต. กล่าวต้อนรับ
เอกอัครราชทูตฯ และพร้อม
สนับสนุนการท างานของ
เอกอัครราชทูตฯ ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ในไทย 
นอกจากน้ี ขอบคุณที่ 
รมว.กต. สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ให้การต้อนรับคณะ
ผู้แทนไทย 
เป็นอย่างดีระหว่างการเยือน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าง
เป็นทางการ 
เม่ือเดือน ก.พ. ๒๕๕๘ ซ่ึง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประสบความส าเร็จด้วยดี 
โดยมีการลงนาม 
ในความตกลง ๒ ฉบับ ได้แก่ 
ความตกลงด้านการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุนและ
ความตกลงด้านความ
ม่ันคง         ทั้งสองฝ่าย
หารือถึงการขยาย
ความสัมพันธ์ทวิภาคี โดย
ปัจจุบันมีมูลค่าการค้า
ระหว่างกันอยู่ที่ ๑.๖ หม่ืน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาขา
ที่สามารถขยายความร่วมมือ
ระหว่างกัน ได้แก่ การค้าการ
ลงทุน การท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 
ในโอกาสน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ย้ าค าเชิญ รมว.กต. 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เยือน
ไทยอย่างเป็นทางการในเดือน 
ต.ค. ๕๘ เพื่อเป็นประธาน
ร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

และวิชาการ ครั้งที่ ๑ ซ่ึงจะ
เป็นโอกาสดีในการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างสองประเทศในปีน้ี
ด้วย 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็นเจ้าภาพ
เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออ าลา
นาง Christine Schraner 
Burgener เอกอัครราชทูต
สมาพันธรัฐสวิสประจ า
ประเทศไทย ณ กต. 
เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณ
ฝ่ายไทยที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่ในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาเกือบ ๖ ปี และได้
แจ้งว่าฝ่ายสมาพันธรัฐสวิส
ยินดีมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในสาขาการปฏิรูป
ทางการเมือง 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

การพัฒนาประชาธิปไตย การ
โยกย้ายถิ่นฐาน และการ
ต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่นต่อไป ในการน้ี 
รอง นรม./รมว.กต. กล่าวชื่น
ชมเอกอัครราชทูตฯ ส าหรับ
บทบาทแข็งขันในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกัน และ
ขอบคุณที่ฝ่ายสมาพันธรัฐ
สวิสเข้าใจประเทศไทยเป็น
อย่างดีเสมอมา และประสงค์
มีส่วนร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญกับประเทศไทย 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘ นาย 
Shiro Sadoshima 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ า
ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ในโอกาส
เข้ารับต าแหน่ง ณ กต. โดย
เอกอัครราชทูตฯ แสดงความ
ขอบคุณรอง นรม./รมว.กต. 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ส าหรับการต้อนรับที่อบอุ่น
และ 
เป็นมิตร โดยเน้นย้ าว่าญี่ปุ่น
พร้อมให้ความร่วมมือกับไทย
อย่างเต็มที่ในทุกสาขา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทั้งน้ี 
เอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้ง
สองฝ่ายให้มีความแน่นแฟ้
นยิ่งขึ้น 
        รอง นรม./รมว.กต. 
แสดงความยินดีต่อการเข้ารับ
ต าแหน่งของเอกอัครราชทูตฯ 
และพร้อมให้การสนับสนุน
อย่างเต็มความสามารถ ซ่ึง
ต่างเห็นพ้องว่าไทยและญี่ปุ่น
มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น 
โดยมีการแลกเปลี่ยนระดับสูง
อย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง
ประชาชนทั้งสองฝ่ายยังมี
ทัศนคติที่ดีระหว่างกัน เห็นได้
จากการจัดงานเทศกาลไทยที่



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

กรุงโตเกียว ที่มีชาวญี่ปุ่นเข้า
ร่วมจ านวนมากทุกปี 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. ได้หารือทาง
โทรศัพท์กับนาย John Kerry 
รมว.กต.สหรัฐฯ สรุป
สาระส าคัญได้ดังน้ี 
        (๑) รมว.กต. สหรัฐฯ 
ชื่นชมนโยบายของไทยในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัย
การสู้รบและผู้ล้ีภัยมาโดย
ตลอด และชื่นชมความริเริ่ม
ของไทยในการจัดประชุม
ระหว่างประเทศเรื่องการ
โยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติ
ในมหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ 
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยสหรัฐฯ 
พร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วม และ
ยินดีให้ข้อมูล ค าแนะน า และ
การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งจะหารือกับประเทศ
อ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

อย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทยในเรื่องน้ีต่อไป 
        (๒) รอง นรม./
รมว.กต. ชี้แจงว่าไทยด าเนิน
นโยบายให้การดูแลผู้ลี้ภัย
ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม
มาโดยตลอดและจะไม่มีการ
ผลักดันออกไป รวมทั้งได้ให้
ข้อมูลเก่ียวกับกรณีที่เกิดขึ้น
เม่ือวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ กรณี
เรือบรรทุกชาวโรฮีนจาที่เข้า
มาในน่านน้ าของไทย บริเวณ
จังหวัดสตูล ว่า นรม. ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่กองทัพเรือไป
ตรวจสอบและให้เข้าเทียบท่า
ในไทย แต่ต่อมาทางการไทย
ทราบว่ากลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ในเรือล าดังกล่าวประสงค์ที่
จะเดินทางต่อไปยังอีก
ประเทศหน่ึง อย่างไรก็ตาม 
ไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้าน
อาหาร น้ าดื่ม และน้ ามัน 
ส าหรับเรือล าดังกล่าวแล้ว 
        (๓) รอง นรม./
รมว.กต. ชี้แจงเก่ียวกับการ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

จัดหาพื้นที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้
อพยพทางทะเลว่าเป็น
นโยบายที่เตรียมไว้ในกรณี
ฉุกเฉินจ าเป็น เน้นด้าน
มนุษยธรรมเป็นหลัก โดย
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กฎหมายไทย และต้องรอดู
สถานการณ์ในห้วงต่อไป 
เน่ืองจากเกรงว่าจะเป็นการ
ส่งสัญญาณที่ผิดแก่ผู้ที่ไม่ได้
ประสบภัยอย่างแท้จริง ซ่ึง
อาจใช้โอกาสดังกล่าวเดิน
ทางเข้าประเทศไทยอย่างผิด
กฎหมาย 
        (๔) การประชุมในวันที่ 
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ จะเป็นการ
ประชุมระดับผู้ปฏิบัติ/
เจ้าหน้าที่อาวุโส ซ่ึงจะมีการ
หารือและก าหนดแนวทางให้
ประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้องปฏิบัติ
ร่วมกัน โดยเน้นหลัก
มนุษยธรรม และความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
ประเทศ (International 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

burden sharing) และคาด
ว่าจะได้ผลที่เป็นรูปธรรม
ต่อไป 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน
เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๖ ณ 
สวนสาธารณะโยโยหงิ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
งานเทศกาลไทยปีน้ี จัดขึ้น
ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ข้าว” 
ภายใต้ชื่อ “Thai Festival 
2015: Have a RICE Day” 
เน่ืองจากเป็นโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๘ 
พรรษา ซ่ึงพ้องกับภาษาและ
ธรรมเนียมเรียกประเพณีการ
ฉลองครบรอบอายุ ๘๘ ปี 
ของญี่ปุ่นว่า Beiju (อ่านว่า 
เบจุ) ซ่ึงมีอักษรคันจิแปลว่า 
ข้าว รวมอยู่ด้วย จึงเป็น
โอกาส 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ในการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงมีต่อ 
การพัฒนาการเกษตรและข้าว
ของไทยและสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ชาวญี่ปุ่นเก่ียว
กับข้าวไทยและศักยภาพของ
ไทย ในฐานะผู้ผลิตและ 
ผู้ส่งออกข้าว และส่งเสริม
สินค้าแปรรูปจากข้าว โดย
ข้าวถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วม
ของไทยและญี่ปุ่นเน่ืองจาก
ประชาชนทั้งสองประเทศ
บริโภคข้าวเป็นหลัก 
        ภายในงานมีการจัด
นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานศิลปะซ่ึง
สอดคล้องกับวิธีชีวิตของ
เกษตรกร เน่ืองจากเป็นการ
สร้างอาชีพเสริมให้กับชาวนา
นอกฤดูเก็บเก่ียว และ
นิทรรศการเรื่องข้าวใน



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

รูปแบบต่าง ๆ ในคูหา
นิทรรศการ “ข้าวกับชาวนา” 
ซ่ึงเน้นเรื่องข้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยจัด
แสดงนิทรรศการพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับ
การเกษตรและข้าว ข้าวและ
วิถีชีวิตไทย ข้าวไทยและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวใน
ตลาดโลกและญี่ปุ่น และจัด
แสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย 
หัตถกรรมจากภูมิปัญญาของ
เกษตรกร และการสาธิต 
ของหวาน/ อาหารว่างจาก
ข้าวไทย 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ นาย 
Kesang Wangdi 
เอกอัครราชทูตภูฏานประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. 
เอกอัครราชทูตภูฏานประจ า
ประเทศไทยฝากค าถวายพระ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

พรแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และขอบคุณ
รัฐบาลไทยที่ถวาย 
การต้อนรับสมเด็จพระราชาธิ
บดีแห่งภูฏานและพระบรม
วงศานุวงศ์อย่างสมพระ
เกียรติมาโดยตลอด 
        ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างทั้งสอง
ประเทศมีการพัฒนาเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการที่
ภูฏานมอบข้อเสนอพิเศษด้าน
การท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวไทยเม่ือปี 
๒๕๕๗ ได้ท าให้นักท่องเที่ยว
ไทยมีจ านวนมากเป็นอันดับ
หน่ึงของภูฏาน ในขณะที่ไทย
แสดงความพร้อมที่จะ
สนับสนุนการท างานร่วมกับ 
สถานเอกอัครราชทูตภูฏานป
ระจ าประเทศไทยอย่างเต็มที่ 
        ในด้านความร่วมมือ 
เอกอัครราชทูตภูฏานฯ ได้
แสดงความประสงค์ให้ไทย
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จัดการฝึกอบรมนักบิน
เฮลิคอปเตอร์แก่นักบินภูฏาน 
พร้อมทั้งขอรับค าแนะน าและ
เรียนรู้ประสบการณ์จากไทย
ในเรื่องการปฏิบัติงานกับกอง
ก าลังรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ ทั้งน้ี ในส่วน
ของความคืบหน้าในการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ภูฏานของส านักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) 
ส าหรับโครงการส ารวจผ่าน
ดาวเทียมของ GISTDA น้ัน 
ฝ่ายไทยยินดีเสนอให้ NEDA 
พิจารณาให้ soft loan หรือ
การให้กู้ที่มีระยะเวลาคืนเงิน
นานกว่าปกติแก่ภูฏาน 
        ในโอกาสน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ได้ส่งความระลึกถึง
ไปยัง รมว.กต.ภูฏานฯ และ
ได้เชิญ รมว.กต.ภูฏานเยือน
ไทยในโอกาสที่เหมาะสม 
ทั้งน้ี เอกอัครราชทูตภูฏานฯ 
ได้เชิญรอง นรม./รมว.กต. 
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ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
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เยือนภูฏานในโอกาสที่
เหมาะสมเช่นกัน 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ นาย 
Mukhisa Kituyi เลขาธิการ 
UNCTAD เข้าพบหารือกับ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. 
โดย รอง นรม./รมว.กต. ชื่น
ชมบทบาทของ UNCTAD ใน
การช่วยเหลือประเทศก าลัง
พัฒนาให้สามารถก้าวเข้าสู่
เวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้
ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการที่เก่ียวกับการค้า 
การสนับสนุนการปฏิบัติตาม
วาระการพัฒนาภายหลังปี 
ค.ศ. ๒๐๑๕ และการใช้
ความรู้ความเชี่ยวชาญของ 
UNCTAD ในเวทีการประชุม
ระหว่าง-ประเทศครั้งที่ ๓ ว่า
ด้วยการระดมทุนเพื่อการ
พัฒนาที่ 
กรุงแอดดิสอาบาบา ซ่ึงช่วย
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นายกรัฐมนตรี 
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สนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรด้านตลาดทุนเพื่อ
บรรลุวาระการพัฒนาดังกล่าว 
        ฝ่าย UNCTAD พร้อม
ให้ความร่วมมือและ
ค าแนะน าต่อการปรับปรุงร่าง
ความตกลงเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุน (ฉบับ
มาตรฐาน) ของไทย รวมถึง
การเข้าเป็นสมาชิก
คณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เพื่อการพัฒนา (CSTD) วาระ
ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ของไทย 
        ในโอกาสน้ี กต. และ 
UNCTAD จะร่วมกันจัด
กิจกรรมในหัวข้อ“ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง: เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ในวันที่ ๒๔ มิ.ย. 
๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 
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1. เม่ือวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็นประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์การ
ก่อสร้างศูนย์บ าบัดและฟื้นฟู
ผู้ป่วยยาเสพติดโพนโฮง 
ภายใต้โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลโพนโฮง แขวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
การก่อสร้างอาคารบ าบัดและ
ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดน้ีเป็น
ความร่วมมือภายใต้โครงการ
พัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮง 
แขวงเวียงจันทน์ ที่รัฐบาล
ไทย โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กต. ได้
สนับสนุนรัฐบาล สปป. ลาว 
ในการก่อสร้างอาคารศูนย์
บ าบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพ
ติดจ านวน ๖ หลัง 
ประกอบด้วยอาคารที่ท าการ
เจ้าหน้าที่ อาคารถอนพิษยา
ผู้ป่วย 
อาคารโรงอาหารและโรงครัว 
อาคารพักเจ้าหน้าที่ อาคาร
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บ าบัดและกิจกรรม และ
อาคารฟื้นฟูผู้ป่วย รวมทั้ง
สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
ผู้ป่วยนอกให้เป็นศูนย์
อุบัติเหตุเบื้องต้น ซ่ึง
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ 
นอกจากน้ี รัฐบาลไทยยัง
สนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
จัดหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งใน
ด้านการบ าบัดและฟื้นฟู
ผู้ป่วยยาเสพติดและการ
ให้บริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
เพื่อให้ สปป. ลาว สามารถใช้
อาคารที่ไทยได้มอบให้อย่าง
เต็มศักยภาพและยั่งยืน 
        ในโอกาสน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ได้เยี่ยมชมการ
ด าเนินงานของ
วิทยาลัยเทคนิคแขวง
เวียงจันทน์ ซ่ึงรัฐบาลไทยได้
สนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัย
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดย
สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
โรงฝึกและห้องเรียนส าหรับ
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การเรียนการสอนในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ได้แก่ ช่างยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ 
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาหาร 
การโรงแรม บริหารธุรกิจ 
และเทคนิคพื้นฐาน รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรโดยส่ง
อาจารย์ผู้สอนมาเข้ารับการ
อบรมและดูงานที่ประเทศ
ไทย 
ท าให้วิทยาลัยสามารถผลิต
บุคลากรด้านแรงงานมีฝีมือที่
มีประสิทธิภาพป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศ
และในประเทศใกล้เคียง 
รวมถึงไทย 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๘ 
เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ 
และผู้แทนสถาน
เอกอัครราชทูตในยุโรป รวม 
๑๘ ประเทศ พร้อมด้วย
อธิบดี 
กรมยุโรปได้เข้าร่วมการ
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เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 
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ประชุมเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ในยุโรป ณ กรุง
เบอร์ลิน สหพันธรัฐเยอรมนี 
โดยหารือเก่ียวกับการบูรณา
การการท างานร่วมกัน เพื่อให้
การใช้งบประมาณและการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งได้หารือเก่ียวกับ
ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป เช่น 
การน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ best 
practices ของยุโรปไปใช้ใน
ไทย ปัญหา IUU ประเด็น
สิทธิมนุษยชน การผลักดัน 
AEC การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และเผยแพร่
วัฒนธรรม เป็นต้น 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. เดินทาง
เยือนมาเลเซียเพื่อหารือเรื่อง
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่
ปกติ ร่วมกับรมว.กต. 
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มาเลเซีย และ รมว.กต. 
อินโดนีเซีย ในฐานะที่ต่างเป็น
สมาชิกอาเซียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
ปัจจุบัน โดย 
เห็นพ้องพ้องถึงความจ าเป็น
ในการช่วยชีวิตผู้ย้ายถิ่นใน
ทะเลซ่ึงเป็นเรื่องเร่งด่วน
เฉพาะหน้าตามหลัก
มนุษยธรรม ซ่ึงจะต้องอยู่บน
พื้นฐานของการรับผิดชอบ
ร่วมกัน (International 
burden sharing) และ
เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ
ด้วย 

ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของ
ไทยที่ทุกประเทศที่เก่ียวข้องจะต้อง
ร่วมกันต่อต้านขบวนการอาชญากรรม
ข้ามชาติ และด าเนินการทุกทางที่จะ
ขจัดทั้งขบวนการลักลอบขนคนข้ามชาติ
และขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง 
รวมทั้งป้องกันการไหลออกของ 
ผู้ย้ายถิ่น ซ่ึงสามารถท าได้โดยการ
ร่วมมือกันอย่างแข็งขันมากขึ้น 
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ในเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายข่าวสาร 
การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาที่
ต้นทาง 

ในประเด็นดังกล่าว ประเทศไทยให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้
ย้ายถิ่น รวมถึงมีบทบาทหลักในการมุ่ง
แสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่
เก่ียวข้อง และองค์กรระหว่างประเทศ 
โดยมีก าหนดจะจัดการประชุมว่าด้วย
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติใน
มหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๑ – ๒๓ พ.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. เข้า
ร่วมงาน Expo เส้นทางสาย
ไหมและงานแสดงสินค้า
ประจ าปีมณฑลส่านซี (ซีเซ่ีย
หุ้ย) ครั้งที่ ๑๙ ณ เมืองซีอาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย 
ปลัด กต. ร่วมคณะด้วย โดย 
รอง นรม./รมว.กต. ได้ร่วมพิธี
เปิดงานแสดงสินค้าฯ และ
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เยี่ยมชมศาลาไทย ซ่ึงมี
หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาของไทยเข้า
ร่วมอย่างคับคั่ง รวมทั้งยังมี
การแสดงทางวัฒนธรรมจาก
จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงเป็นเมืองพี่
เมืองน้องกับมณฑลส่านซีอีก
ด้วย จากน้ัน ได้ร่วมพิธีเปิด
งาน Expo เส้นทาง 
สายไหม 
        รอง นรม./รมว.กต. ได้
กล่าวสุนทรพจน์เก่ียวกับการ
ริเริ่มแนวคิดเส้นทางสายไหม
ศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน ไทย
ชื่นชมแนวคิดดังกล่าวและมี
ความพร้อมที่จะมีบทบาทใน
การส่งเสริมความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค 
        ในโอกาสน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ได้พบหารือกับผู้น า
ของรัฐบาลกลางของจีนและ
ผู้น ามณฑลส่านซี สรุป
สาระส าคัญได้ดังน้ี 
        (๑) การพบหารือกับ
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นายอัยลี่เกิง อีหมิงปาไห่ รอง
ประธานสภาประชาชน ทั้ง
สองฝ่ายได้ย้ าถึงความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดระหว่างไทย – จีน 
และการฉลองครบรอบ ๔๐ ปี 
ของการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างประเทศทั้งสองในปีน้ี 
และได้แสดงความยินดีกับ
ความคืบหน้าของความ
ร่วมมือระหว่างไทย – จีน ใน
ด้านรถไฟและสินค้าเกษตร 
        (๒) การพบหารือกับ
นายโหลว ฉินเจ่ียน ผู้ว่าการ
มณฑลส่านซี ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องกันว่าไทยกับมณฑลส่าน
ซีมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้
อีกมาก โดยมณฑลส่านซีเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคจีน
ตะวันตก ซ่ึงเชื่อมโยงกับ
ประเทศในเอเชียกลางและ
ยุโรป และยังได้รับการ
ส่งเสริมจากรัฐบาลจีนให้เป็น
จุดเริ่มต้นของเส้นทางสาย
ไหมภายใต้นโยบาย One 
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Belt, One Road ขณะที่ไทย
มีศักยภาพในการเป็นประตูสู่
ภูมิภาคอาเซียนให้กับภาค
การค้าการลงทุนของมณฑล
ส่านซี 
        การเยือนนครซีอาน
ครั้งน้ีประสบผลส าเร็จด้วยดี 
คณะผู้แทนได้ใช้โอกาสในการ
เยือนครั้งน้ีผลักดัน
ผลประโยชน์ของไทยในทุก
โอกาส รวมทั้งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนใน
โอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การ
สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูต 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘ 
รมช.กต. ได้พบหารือกับนาย 
Lua Haocai อดีตรอง
ประธานสภาที่ปรึกษา
การเมืองแห่งชาติ สมัยที่ ๙ 
และ ๑๐ และประธานสมาคม
ด้านการศึกษาสิทธิมนุษยชน 
(China Society for 
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แผนพัฒนา
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Human Rights Studies) 
และคณะ ซ่ึงเยือนประเทศ
ไทยเพื่อกระชับความร่วมมือ
ด้านสิทธิมนุษยชนกับ
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้ใช้
โอกาสหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเรื่องการด าเนินการ
ของรัฐบาลและภาคประชา
สังคมเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชนในประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท า
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และการพัฒนาสิทธิ
รวมถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี ยังได้มีการแสดง
ทัศนะเก่ียวกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่
กลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
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การกระชับความร่วมมือใน
การศึกษาและวิจัยเก่ียวกับ
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ยุคข้อมูลข่าวสารและสื่อ
สังคม 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘ นาย
สุวัฒน์ จิราพันธ์ุ รองปลัด 
กต. เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน Fujian Week ซ่ึง
สะท้อนความสัมพันธ์ไทย-จีน
ที่ใกล้ชิด ณ อิมแพ็คอารีนา 
เมืองทองธานี โดยที่งาน 
Fujian Week เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับจีนและ 
มณฑลฝูเจ้ียนในด้าน
วัฒนธรรม การค้า และการ
ลงทุน ซ่ึงเป็นการด าเนินการ
ตามแนวคิด “One Belt, 
One Road” 
        ในโอกาสน้ี นายสุวัฒน์ 
จิราพันธ์ุ รองปลัด กต. ได้พบ
หารือกับอธิบดีส านักงานการ
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แผนพัฒนา
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แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
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ต่างประเทศของมณฑลฝู
เจ้ียน สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
        (๑) ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า
การแลกเปลี่ยนการเยือน
ระดับสูงระหว่างไทยกับจีน
อย่างต่อเน่ืองตลอดช่วง ๑ ปี
ที่ผ่านมามีส่วนส าคัญในการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน และส่งเสริมความร่วมมือ
ให้เป็นรูปธรรม 
        (๒) มณฑลฝูเจ้ียนพร้
อมให้การสนับสนุนแนวคิด
เส้นทาง 
สายไหมและการส่งเสริม
ความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับ
อาเซียน โดยหวังว่าจะมี
โอกาสร่วมมือกับไทยใน
อนาคต อน่ึง มณฑลฝูเจ้ียนมี
ศักยภาพด้านวิศวกรรมการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใน 
ระดับแนวหน้าของจีน 
        (๓) ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า
การจัดตั้งคณะท างานร่วม
ระหว่างไทย – มณฑลฝูเจ้ียน
น่าจะเป็นกลไกส าคัญในการ
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ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ผลักดันนโยบายระดับสูงให้มี
ผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเม่ือ
วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๘ ผู้ว่าการ
มณฑล 
ฝูเจี้ยนและผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นได้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องระหว่างกันด้วย 

2. เม่ือวันที่ ๒๑ – ๒๓ พ.ค. 
๒๕๕๘ รอง นรม./รมว.กต. 
พร้อมด้วยปลัด กต. และคณะ 
เข้าร่วมงาน Expo เส้นทาง
สายไหมและงานแสดงสินค้า
ประจ าปีมณฑลส่านซี (ซีเซ่ีย
หุ้ย) ครั้งที่ ๑๙ 
ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซ่ึงในปีน้ีไทย
ได้รับเกียรติให้เป็นประเทศ
เกียรติยศร่วมกับสาธารณรัฐ
คีร์กีซและสาธารณรัฐจอร์เจีย 
        ในโอกาสน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ยังร่วมกล่าวสุนทร
พจน์ในหัวข้อ“Dialogue of 
Countries along the Silk 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

Road Economic Belt and 
the 21st Century 
Maritime Silk Road” ซ่ึง
ประเทศไทยแสดงความความ
พร้อมที่จะมีบทบาทในการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอย่างเต็มที่ โดยหลัง
การจัดงานดังกล่าวรอง 
นรม./รมว.กต. ยังได้เข้าพบ
หารือกับนายอัยลี่เกิง อีหมิง
ปาไห่ รองประธานสภา
ประชาชนแห่งชาติจีน และ
ผู้น าของมณฑลส่านซีเก่ียวกับ
ความคืบหน้าของความ
ร่วมมือระหว่าง 
ไทย – จีน ในด้านรถไฟและ
สินค้าเกษตร รวมถึงการ
ฉลองครบรอบ ๔๐ ปีของการ
สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างประเทศ
ทั้งสองในปีน้ี 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๔- ๒๗ พ.ค. ๕๘ 
นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รอง 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

นรม./รมว.กต. เวียดนาม 
พร้อมภริยาและคณะได้
เดินทางเยือนไทย ในฐานะ
แขกของ กต. เพื่อร่วมหารือ
อย่างไม่เป็นทางการ 
(Foreign Minister’s 
Retreat) ที่ จ.ภูเก็ตและ
กรุงเทพฯ ตามค าเชิญของ 
รอง นรม./รมว.กต. สรุป
สาระส าคัญได้ดังน้ี 
        (๑) การเตรียมการ
เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของ นรม. เวียดนาม และการ
ประชุมในระหว่างการ
เตรียมการคณะรัฐมนตรีร่วม
อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 
๓ ทั้งสองฝ่ายเห้นพ้องที่จะ
แบ่งการหารือออกเป็น ๓ 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการเมืองและ
ความม่ันคง กลุ่มเศรษฐกิจ 
และกลุ่มสังคม วัฒนธรรม 
และการศึกษา และอยู่
ระหว่างการเตรียมการจัดท า
ความตกลง อาทิ บันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ด้านแรงงาน ความตกลงว่า
ด้วยการจ้างงาน ความตกลง
เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง จ.
อุบลราชธานี กับ จ.คอนตูม 
และ จ.ตราด กับ จ.ลองอาน 
เป็นต้น 
        (๒) การขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์ ฝ่ายไทยพร้อม
ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมคณะท างานร่วมด้าน
การเมืองและความม่ันคง 
(JWG on PSC) ครั้งที่ ๗ 
และการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางการค้า 
(JTC) ครั้งที่ ๒ ภายในปี 
๒๕๕๘ และทั้งสองฝ่าย
เห็นชอบที่จะร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดในการจัดกิจกรรม
ตลอดปี ๒๕๕๙ ทั้งในไทย
และเวียดนาม เพื่อฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย 
– เวียดนาม 
        (๓) ความร่วมมือด้าน
การค้าและการลงทุน ทั้งสอง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ฝ่าย 
เห็นพ้องที่จะเสนอให้เพิ่ม
เป้าหมายมูลค่าการค้าทวิภาคี
จากเดิม ๑๕,๐๐๐ ล้าน
ดอลลาห์สหรัฐฯ เป็น 
๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาห์
สหรัฐฯ ภายในปี ๒๕๖๓ 
นอกจากน้ี เวียดนามรับจะ
หารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ของเวียดนามเพื่อผ่อนผันการ
น าเข้าผลไม้ไทย ๔ ชนิด 
(มะม่วง ลิ้นจ่ี ล าไย เงาะ) 
และส าหรับด้านการลงทุน 
ฝ่ายเวียดนามยินดีรับ
พิจารณาข้อเสนอของไทยที่
ให้จัดตั้งกลไกอย่างไม่เป็น
ทางการเพื่อปรึกษาหารือด้าน
กฎระเบียบการลงทุนและการ
เจรจาแก้ไขอุปสรรค/ ข้อ
พิพาท 
        (๔) ความร่วมมือด้าน
การคมนาคมและการพัฒนา
ความเชื่อมโยง ฝ่ายเวียดนาม
ยินดีจัดการประชุม
คณะท างานร่วม (ไทย – ลาว 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

– เวียดนาม) ครั้งที่ ๑ ก่อน
การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม 
เพื่อผลักดันความร่วมมือว่า
ด้วยการเปิดบริการรถโดยสาร
ประจ าทาง ไทย – ลาว – 
เวียดนาม ส าหรับการ
พัฒนาการเดินเรือตามแนว
ชายฝั่งทะเลไทย – เวียดนาม 
ฝ่ายเวียดนามเสนอให้ฝ่าย
ไทยจัดประชุมคณะท างาน
ร่วม (ไทย – กัมพูชา – 
เวียดนาม) เพื่อหารือเรื่องการ
เดินเรือตามชายฝั่งทะเลก่อน
การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม
เช่นกัน 
        (๕) ความร่วมมือด้าน
สินค้าเกษตร สองฝ่ายเห็น
พ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือใน
การรักษาเสถียรภาพราคา
ของข้าวและยางพาราใน
ตลาดโลก 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ นาย
ทองลุน สีสุลิด รอง นรม./



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

รมว.กต. สปป.ลาว และ รอง 
นรม./รมว.กต. ได้พบหารือ
อย่างไม่เป็นทางการ 
(Foreign Minister’s 
Retreat) ณ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์และผลักดัน
ความร่วมมือที่ส าคัญระหว่าง
กัน สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
        (๑) ทั้งสองฝ่ายย้ า
เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในโอกาสที่ไทยและลาวจะ
ฉลองครบรอบ ๖๕ ปี ของ
การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างกันใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
        (๒) ทั้งสองฝ่ายได้
หารือเก่ียวกับความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงตามแนว
ชายแดน 
        (๒) ทั้งสองฝ่ายได้
หารือเก่ียวกับความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงตามแนว



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ชายแดน การแก้ไขปัญหาเขต
แดน และการพัฒนาความ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้าม
แดนไทย – ลาว บริเวณภู
ชี้ฟ้า ภูชี้ดาว และบ้านฮวก – 
ก่ิวหก ความร่วมมือใน
ภูมิภาค การผลักดันการเปิด
เดินรถโดยสารประจ าทาง
ระหว่างไทย – ลาว – 
เวียดนาม การอ านวยความ
สะดวกในการสัญจรข้ามแดน
ภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS 
CBTA) ความร่วมมือด้านการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงและ
เสริมสร้างศักยภาพเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของทั้งสอง
ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกันให้
เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 
ตลอดจนความร่วมมือด้าน
แรงงาน และความร่วมมือ
ด้านพลังงานไฟฟ้า 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
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1. เม่ือวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ 
รมช.กต. พบหารือกับ
เอกอัครราชทูตเปรู เรื่อง
ความร่วมมือทางวิชาการ โดย
ทั้งสองฝ่ายหารือเก่ียวกับ 
แนวทางการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการและการ
พัฒนา 
ระหว่างกัน โดย รมช.กต. ได้
กล่าวถึงโครงการให้ความ
ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทยตามพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี
ก าหนดจัดประชุมวิชาการใน
เรื่องดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ 
พ.ค. ๒๕๕๘ ซ่ึง
เอกอัครราชทูตเปรูฯ แสดง
ความสนใจเป็นอย่างมากและ
ประสงค์ที่จะเข้าร่วมงาน และ
ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวจากฝ่ายไทย 
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ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
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        ในการน้ี รมช.กต. 
ติดตามประเด็นที่ไทยขอเข้า
ร่วมเป็นหน่ึงในประเทศผู้
สังเกตการณ์ใน Pacific 
Alliance ซ่ึงเป็นกลไกที่
ส าคัญในการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในลาติน
อเมริกาอีกด้วย 

  

กรอบพหุภาค ี

1. เม่ือวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็น ผู้แทน 
นรม. 
กล่าวเปิดงานสัมมนาความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้าน
การโยกย้ายถิ่นฐาน 
(Development 
Cooperation Seminar on 
Migration) 
ซ่ึง กต. และหน่วยงาน
องค์การสหประชาชาติประจ า
ประเทศไทย (United 
Nations Country Team in 
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Thailand หรือ UNCT) 
ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงแรมชา
เทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
โดย 
รอง นรม./รมว.กต. ได้เน้นย้ า
ถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล
ไทย 
ในการแก้ไขปัญหาที่มากับ
การโยกย้ายถิ่นฐาน และเน้น
ความมุ่งม่ันของไทยในการจัด
ระเบียบการท างานต่างด้าว
เพื่อให้เข้าถึง 
การคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงาน ตลอดจนการเร่งเพิ่ม
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง 
ๆ ในประเด็นที่ยังคงเป็น
ความท้าทายของไทย อาทิ 
การคุ้มครองสิทธิแรงงาน
อย่างครอบคลุม การจัด
ระเบียบนายหน้า 
หางาน และการปราบปราม
การค้ามนุษย์ รวมถึงเน้นย้ า
บทบาทสร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค อาทิ กระบวนการ
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บาหลี และการริเริ่มการหารือ
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่
ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึง
จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ พ.ค. 
๒๕๕๘ ด้วย 

2. เม่ือวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ 
รมช.กต. เข้าร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ 
East-West Economic 
Corridor ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรม 
St. Regis กรุงเทพฯ 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
      (๑) ที่ประชุมหารือใน
ประเด็นการอ านวยความ
สะดวกและแก้ไขอุปสรรคการ
ขนส่งข้ามพรมแดนไทย สปป.
ลาว เวียดนาม และ 
เมียนมาร์ ตามแนวเขตพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก – 
ตะวันตก เพื่อประโยชน์ด้าน
การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ และ 
การไปมาหาสู่ระดับประชาชน
ในอนุภูมิภาค ซ่ึงจะส่งเสริม
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การเป็นประชาคมอาเซียนใน
สิ้นปีน้ี 
      (๒) ที่ประชุมเห็นว่าการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาม
แนวเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก มี
ความคืบหน้าเป็นอย่างมาก 
ทั้งการพัฒนาถนน สะพาน 
และจุดผ่านแดน ระหว่าง ๔ 
ประเทศ และเห็นชอบให้
ผลักดันการบังคับใช้
กฎระเบียบและการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้าม
พรมแดนมีความสะดวกมาก
ขึ้น 
      (๓) ในส่วนของไทย 
รมช.กต. ได้รายงานความ
คืบหน้า อาทิ 
การบูรณะซ่อมแซมสะพาน
มิตรภาพไทย – เมียนมาร์ 
แห่งที่ ๑ 
(แม่สอด – เมียวดี) การ
ปรับปรุงถนนเส้นทางเมียวดี 
– เชิงเขาตะนาวศรี และการ
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ก่อสร้างถนนจากเชิงเขา
ตะนาวศรี - กอกะเร็ก 
ตลอดจนการพัฒนาทางหลวง
ตาก - แม่สอด และการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย 
– เมียนมาร์ แห่งที่ ๒ 
นอกจากน้ี ไทยแจ้งว่าได้ให้
สัตยาบัน 

ภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงแล้วเม่ือวันที่ ๓๐ 
มี.ค. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ไทยเสนอแนว
ทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้าม
พรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อส่งเสริมฐานการผลิตเดียวและ
ห่วงโซ่อุปทานในอาเซียน 
      (๔) ประชุมเห็นชอบให้ไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างาน ๓ 
ฝ่าย ไทย - สปป.ลาว - เวียดนาม เพื่อ
หารือและผลักดันการพัฒนากฎระเบียบ
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่ออ านวยความสะดวก ณ 
จุดผ่านแดน ได้แก่ การขยายเส้นทาง
หมายเลข ๙ ให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ 
ฮานอย เวียงจันทน์ ท่าเรือแหลมฉบัง 
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และท่าเรือไฮฟองของเวียดนาม การ
รวมเส้นทางหมายเลข ๑๒ เชื่อมโยง
ไทย - สปป. ลาว - เวียดนาม ในความ
ตกลง GMS CBTA  การเปิดเดินรถ
โดยสารประจ าทางระหว่างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย - สปป. 
ลาว - เวียดนาม และการตรวจปล่อยจุด
เดียว (Single Stop Inspection) ที่
ด่านมุกดาหาร - 
สะหวันนะเขต นอกจากน้ี ที่ประชุมเห็น
ควรให้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เป็นข้อกังวลของ สปป. ลาว ในฐานะ
ประเทศทางผ่าน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมถนน และภาระการ
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในการ
ประชุมคณะท างานฯ ๓ ฝ่ายที่ไทยจะ
จัดขึ้น 
      (๕) ที่ประชุมได้หารือเรื่องการ
ขยายความร่วมมือด้านกฎระเบียบไปยัง
เมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด – เมียวดี 
การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวตามแนวเขตพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เพื่อ
ส่งเสริมให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจอย่าง
แท้จริง ตลอดจนการเพิ่มบทบาท
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ภาคเอกชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอ่ืน ในการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เดินทางเยือน
มาเลเซียตามค าเชิญของ 
รมว.กต. มาเลเซีย ในฐานะ
ประธานอาเซียนในปัจจุบัน 
เพื่อหารือเรื่องการโยกย้ายถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติ ที่เมือง 
ปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
      (๑) การพบหารือกับ 
รมว.กต. มาเลเซีย และ 
รมว.กต. อินโดนีเซียเป็นไป
อย่างฉันมิตร ในฐานะที่ต่าง
เป็นสมาชิกอาเซียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นปัญหาร่วมกัน
ของภูมิภาค รอง นรม./
รมว.กต. เห็นพ้องถึงความ
จ าเป็นของการช่วยชีวิตผู้ย้าย
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ถิ่นในทะเลซ่ึงเป็นเรื่อง
เร่งด่วนเฉพาะหน้าตามหลัก
มนุษยธรรม ซ่ึงจะต้องอยู่บน
พื้นฐานของการรับผิดชอบ
ร่วมกัน (International 
burden sharing) และ
เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ
ด้วย 
      (๒) ที่ประชุมรัฐมนตรีชี้
ถึงความจ าเป็นในการป้องกัน
ปัญหาในระยะกลางและยาว
อย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหา
ต้องครอบคลุม 
รอบด้านและเป็นความ
พยายามร่วมกัน จึงเรียกร้อง
ให้ประเทศต้นทาง ทางผ่าน 
และปลายทางในภูมิภาค 
รวมทั้งประชาคมระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ผู้ให้และองค์การระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง 
แสดงออกถึงความจริงใจที่จะ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
น าเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติ
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ร่วมกันได้ โดยไม่ปล่อยให้
เป็นภาระของประเทศใด
ประเทศหน่ึง 
      (๓) ที่ประชุมเห็นด้วยกับ
ข้อคิดเห็นของไทยที่ทุก
ประเทศที่เก่ียวข้องจะต้อง
ร่วมกันต่อต้านขบวนการ
อาชญากรรมข้ามชาติ และ
ด าเนินการทุกทางที่จะขจัดทั้ง
ขบวนการลักลอบขนคนข้าม
ชาติและขบวนการค้ามนุษย์
อย่างจริงจัง รวมทั้งป้องกัน
การไหลออกของ 
ผู้ย้ายถิ่น ซ่ึงสามารถท าได้โดย
การร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
มากขึ้น 
ในเรื่องการเสริมสร้าง
เครือข่ายข่าวสาร การบังคับ
ใช้กฎหมาย และการพัฒนาที่
ต้นทาง 
      (๔) ประเทศไทยให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรกใน
การให้ 
ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมแก่ผู้ย้ายถิ่น และ
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จะไม่ผลักดันออกจากน่านน้ า
ไทย ส าหรับการแสวงหา
ความร่วมมือกับประเทศที่
เก่ียวข้องและองค์กรระหว่าง
ประเทศน้ัน ไทยจะจัดการ
ประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทร
อินเดีย ในวันที่ 
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ 
โดยจะมีผู้เข้าร่วมจาก ๑๗ 
ประเทศ 
๒ ประเทศผู้สังเกตการณ์ 
และ ๓ องค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยจะเป็นเวทีที่จะ
แสดงความจริงจังและจริงใจ
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และ
เป็นโอกาสส าหรับการหารือ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหา
แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ีร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. กล่าวสุนทร
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พจน์ 
เปิดการประชุม Asia-Pacific 
Forum for Sustainable 
Development ครั้งที่ ๒ 
(APFSD 2015) ที่ศูนย์การ
ประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพฯ โดยมีรอง
ประธานาธิบดีอิหร่านและ
ผู้เข้าร่วมระดับรัฐมนตรีจาก
กว่า ๒๐ ประเทศ อาทิ 
ตองกา ปากีสถาน ญี่ปุ่น 
สปป.ลาว เมียนมาร์ ทาจิกิ
สถาน และมีผู้แทนระดับสูง
จากสหประชาชาติ ได้แก่ 
เลขาธิการบริหาร
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 
(United Nations 
Economic and Social 
Commissino for Asia and 
the Pacific – UNESCAP) 
ผู้อ านวยการบริหารโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United 
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Nations Environment 
Programme – UNEP) และ
เลขาธิการการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา (United 
Nations Conference on 
Trade and Development 
– UNCTAD) 
      ในโอกาสน้ี รอง นรม./
รมว.กต. กล่าวย้ าความส าคัญ
ของการประชุมครั้งน้ีที่จะเป็น
การแสดงความเห็นของ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อ
การพิจารณาจัดท าวาระการ
พัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 
๒๐๑๕ และกล่าวถึง
ความส าเร็จและประเด็นท้า
ทายในการบรรลุ 
Millennium 
Development Goals 
(MDGs) จากมุมมองเฉพาะ
ของภูมิภาค อาทิ การลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การ
เตรียมตัวรับมือกับผลจากการ
เปลี่ยนแปลง โครงสร้าง
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ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การโยกย้ายถิ่นฐาน โดยควร
ค านึงถึงความเปราะบางของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มี
ทางออกทางทะเล และ
ประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่
เกาะขนาดเล็ก ทั้งน้ี ประเทศ
ไทยพร้อมจะแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนรูปแบบการ
พัฒนาอย่างยั่นยืนที่ยึดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

      หัวข้อหลักของการประชุมในปีน้ี 
คือ Strengthening Integration and 
Review for Sustainable 
Development in Asia and the 
Pacific หรือ ส่งเสริมบูรณาการ การ
น าไปปฏิบัติ และการติดตามผลเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
และเป็นการเตรียมการส าหรับการ
ประชุม High-Level Political Forum 
on Sustainable Development 
(HLPF) ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งสหประชาชาติ 
(ECOSOC) 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๓ – ๒๔ พ.ค. 
๒๕๕๘ ๑. นายนภดล เทพ
พิทักษ์ รองปลัด กต. เป็น
หัวหน้าคณะน าคณะ
เอกอัครราชทูต อุปทูต และ
ผู้แทนประเทศสมาชิก OIC 
ประจ าประเทศไทยเยือน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ 
จังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส รับทราบข้อเท็จจริง
และความคืบหน้าในการ
ด าเนินการของรัฐบาล 
ในการแก้ไขปัญหาใน ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี
แนวโน้มในทางที่ดีขึ้น 

2. เม่ือวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็นประธาน 
เปิดการประชุม Thailand-
Pacific Island Countries 
Forum (TPIF) ครั้งที่ ๒ ณ 
โรงแรมสุโกศล 
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      รอง นรม./รมว.กต. 
กล่าวสุนทรพจน์เปิดการ
ประชุม โดยย้ าถึง
ความสัมพันธ์ฉันมิตรและ
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศหมู่
เกาะแปซิฟิก แม้ว่าทั้งสอง
ฝ่ายจะแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรมและความห่างไกล
ของที่ตั้ง การประชุม 
Thailand-Pacific Island 
Countries Forum (TPIF) 
เป็นกลไกที่จะกระชับ
ความสัมพันธ์ ทั้งในด้าน
การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และการพัฒนา 
นอกจากน้ี ประเทศไทยยัง
สนใจจะขยาย 
ความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ 
อาทิ การเกษตร พลังงานไบ
โอดีเซล การประมง การ
จัดการภัยพิบัติ และการ
สาธารณสุข 
      การประชุมครั้งน้ีมี ปลัด 
กต. เป็นประธาน โดยจัดขึ้น
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ภายใต้หัวข้อ “Enhancing 
Thailand – Pacific Island 
Partnership for 
Sustainability” และ
แบ่งเป็น ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่ 
      (๑) Three-Year TPIF 
Development 
Partnership Program ฝ่าย
ไทยได้ประกาศแผนความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาหุ้นส่วน
ระหว่างไทยกับประเทศหมู่
เกาะแปซิฟิกทั้ง ๑๔ ประเทศ
ระยะเวลา ๓ ปี ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ (Three Year TPIF 
Development 
Partnership Program 
2015-2017) ตลอดจนมีการ
ก าหนดกิจกรรมส าหรับช่วงปี
แรก (๒๕๕๘) โดยนาย 
Baron Divavesi Waqa 
ปธน. สาธารณรัฐนาอูรู และ
นาย Henry Puna นรม. ของ
หมู่เกาะคุก ได้ให้มุมมองของ
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 
รวมทั้งมีการหารือถึงการให้
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ทุนการศึกษากับเยาวชนของ
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกให้
เดินทางมาศึกษาและอบรมใน
ประเทศไทย 
      (๒) Sustainable and 
Social 
Development มกุฏราชกุม
าร Tupouto’a ‘Ulukalala 
แห่งราชอาณาจักรตองกา 
นาย Josaia Voreqe 
Bainimarama นรม. ฟิจิ 
และนาย Tiarite Kwong 
รมว. สิ่งแวดล้อม ที่ดิน และ
การพัฒนาการเกษตรของ
สาธารณรัฐคิรีบาติ อภิปราย
ถึงการขยายความร่วมมือ 
บนแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
ครอบคลุมประเด็นการจัดการ
ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ และการ
สาธารณสุข โดย กต. ได้น า
คณะผู้แทนทั้งหมดไปศึกษาดู
งานโครงการพระราชด าริ เขา



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

หินซ้อน ฉะเชิงเทรา และดู
งานด้านการพัฒนาชุมชนและ
เยี่ยมชมงาน OTOP ที่เมือง
ทองธานีด้วย 
      (๓) Economic 
Cooperation นาย Maki 
Simelum 
รมว. คลัง ของสาธารณรัฐ
วานูอาตู และนาย Veali 
Vagi ออท. ปาปัวนิวกินี
ประจ าประเทศไทยน าการ
หารือเก่ียวกับแผนความ
ร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา 
การเกษตร การประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ
ท่องเที่ยว และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยทุกฝ่ายเห็น
พ้องถึงศักยภาพของการเพิ่ม
มูลค่าการค้าการลงทุนใน
สาขาความร่วมมือข้างต้น 
และได้เสนอโครงการพัฒนา
และเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการ
ท าประมงอย่างยั่งยืน 
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การทูตเพื่อประชาชน 

1. เม่ือวันที่ ๒๕ - ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
กต. ได้จัดการประชุม
เจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานและระเบียบ
ราชการด้านงานกงสุล และใช้
โอกาสดังกล่าว 
ในการระดมความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดการท างานที่บูรณาการ
และก าหนดนโยบายให้
สอดคล้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลจาก
สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ 
วโลกประมาณ ๑๐๐ คนเข้า
ร่วม 
        ในโอกาสน้ี รอง นรม./
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รมว.กต. ได้ร่วมการประชุมฯ 
เม่ือวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ 
เพื่อให้โอวาทและมอบ
นโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
โดยรอง นรม./รมว.กต. ชื่น
ชมการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่กงสุลที่ช่วยคุ้มครอง
ประโยชน์และอ านวยความ
สะดวกของประชาชนชาวไทย
ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ และเน้นย้ าถึง
ความส าคัญของงานด้าน
กงสุล ซ่ึงต้องท างานอย่าง
ใกล้ชิดกับประชาชน และต้อง
ประสานความร่วมมือกับ
หลายหน่วยงาน ทั้งน้ี 
กรมการกงสุลมีผลงานที่เป็น
ที่ประจักษ์ชัดอย่างต่อเน่ือง 
อาทิ การช่วยเหลือคนไทยใน
ลิเบีย เยเมน และโซมาเลีย 

  

1. กต. ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองในการช่วยเหลือและ
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คุ้มครองคนไทยที่ตกทุกข์ได้
ยากในต่างประเทศในทุกกรณี 
        (๑) การช่วยเหลือ
อพยพนักศึกษาไทย/ คนไทย
ในเยเมน ปัจจุบัน (๔ มิ.ย. 
๕๘) มีนักศึกษา/ คนไทย
อพยพออกจากเยเมนกลับ
ประเทศไทยแล้วเป็นจ านวน 
๑๒๘ คน และมีนักศึกษา/ 
คนไทยไม่ประสงค์จะอพยพ
ออกจากเยเมน จ านวน ๖๕ 
คน ซ่ึงกระทรวงฯ และสถาน
เอกอัครราชทูตได้มีการติดต่อ
ด้วยเป็นประจ าและพร้อมที่
จะช่วยเหลือ หากเหตุการณ์
ทวีความรุนแรงขึ้นและ
จ าเป็นต้องอพยพกลับ
ประเทศ 
        (๒) การช่วยเหลือคน
ไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหว
เนปาล 
กต. ได้เปิดศูนย์ประสานงาน
ช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติใน
เนปาล 
พร้อมเปิดสาย Hotline เพื่อ
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เป็นศูนย์กลางในการอพยพ
นักท่องเที่ยว/ คนไทย และ
ติดต่อญาติ รวมทั้ง
ประสานงานระหว่าง กต. 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
กาฐมาณฑุ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
ในการให้ความช่วยเหลือด้าน
สิง่ของและเงินบริจาคแก่
เนปาล 
        นอกจากน้ี ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงกาฐมาณฑุ เพื่อ
ด าเนินการอพยพคนไทยที่มี
ความประสงค์จะเดินทางกลับ
ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 
๓๐ เม.ย. – ๔ พ.ค. ๒๕๕๘ 
        สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้อพยพ
นักท่องเที่ยว/ คนไทยกลับ
ประเทศไทยรวมทั้งสิ้นจ านวน 
๑๖๕ คน (เครื่องบิน C-130 
จ านวน ๗๑ คน และเที่ยวบิน
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บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน ๙๔ คน) 

1. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ข้อ 
๓.๒ 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
การค้ามนุษย์ รวมถึง
ปัญหา 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ 
การท่องเที่ยวที่เน้น
บริการทางเพศและ
เด็ก และปัญหาคน
ขอทาน โดยการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็นและ
เพิ่มความเข้มงวดใน
การระวังตรวจสอบ 

นโยบายที่ ๕.๑
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

ข้อ ๕.๑.๑ การ
สร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทยควบคู่กับ
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การจัดการความ
เสี่ยงและสร้าง
โอกาสในชีวิต
ตนเอง 

ข้อ ๕.๑.๒ การ
จัดบริการทาง
สังคมให้ทุกคนตาม
สิทธิขั้นพื้นฐาน 
เน้นการสร้าง

    

1. เม่ือวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘ กต. 
โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิก
ใต้ ได้จัดบรรยายสรุป
ภาพรวมการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาค้ามนุษย์และ 
การท าประมงผิดกฎหมายให้
คณะผู้ซ้ือจากบริษัท 
Walmart น าโดย น.ส. Jan 
Saumweber ต าแหน่ง Vice 
President, Walmart 
Responsible Sourcing 
และ น.ส. Angela 
Hofmann ต าแหน่ง  Vice 
President, International 
Corporate Affairs โดยมี
ผู้แทนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ 
กรมพาณิชย์ และกรมเจ้าท่า 

  

กรมอเมริกา
และแปซิฟิก
ใต้/ กรม
ยุโรป/ กรม
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ 
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สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้าง
การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
ตัดสินใจในการ
พัฒนาประเทศ 

ข้อ ๕.๑.๓ การ
เสริมสร้างพลังให้
ทุกภาคส่วน
สามารถเพิ่ม
ทางเลือกการใช้
ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองได้
อย่างมีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี 

ร่วมให้ข้อมูลและตอบค าถาม 
ซ่ึงอธิบดีกรมอเมริกาฯ และ
รองอธิบดีกรมประมงเน้นย้ า
ถึงประเด็นที่บริษัท Walmart 
ให้ความสนใจ ได้แก่ การ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน
ภาคประมง และการสร้าง
ความโปร่งใสและระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ใน Supply 
chain ของอุตสาหกรรม
ประมง 
       คณะผู้แทนจากบริษัท 
Walmart แจ้งว่าในการเยือน
และลงพื้นที่ครั้งน้ี ได้พบ
ปัญหาดังน้ี (๑) 
ผู้ประกอบการรายใหญ่
บางส่วนยังไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่อง 
Transperency ของ Supply 
Chain (ในขณะที่
ผู้ประกอบการรายย่อยมีการ
วางระบบและการปฏิบัติ
ตามที่ดีกว่า) (๒) 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
ทางการในพื้นที่ยังไม่ทราบ
หรือไม่เข้าใจกฎระเบียบ 
ต่าง ๆ ที่ภาครัญแก้ไข
ปรับปรุงใหม่ และ (๓) 
ต้องการเห็นการลงโทษทาง
อาญาแก่ผู้กระท าผิดด้าน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ทั้งน้ี สิ่งที่บริษัทฯ ต้องการคือ 
ผลการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรม (Tangible results) 
และบริษัทฯ มีแผนจะกลับมา
เมืองไทยเพื่อติดตามความ
คืบหน้าในช่วงเดือน ก.ค. ๕๘ 

1. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ข้อ 
๗.๑ 

เร่งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน ใน
ภูมิภาคอาเซียนและ
ขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

นโยบายที่ ๕.๕
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

    

1. เม่ือวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน ASEAN 
Festival ซ่ึงจัดโดยกรม
อาเซียน กต. 
ณ ศูนย์การค้าสยามพารา
กอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
กต. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

  กรมอ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

  ข้อ ๕.๕.๓ การ
สร้างความพร้อม
ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

คณะทูตอาเซียนประจ า
ประเทศไทย และแขกผู้มี
เกียรติจากหลากหลายสาขา
เข้าร่วมพิธี ซ่ึงกิจกรรมน้ีจัด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน และเพื่อ
ตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนอย่าง
เป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธ.ค. 
๕๘ ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้ภาค
ประชาชนเกิดความสนใจ 
ตื่นตัว และมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกร่วม
ของประชาชนไทยใน
กระบวนการสร้างประชาคม
อาเซียนให้เป็นประชาคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

        กิจกรรม ASEAN Festival น้ัน
ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Check in 
ASEAN” เป็นการจัดงานเชิงรุกและ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

สร้างสรรค์ โดยเน้นรูปแบบที่ทันสมัย
และเข้าถึงได้ง่าย ซ่ึงมุ่งน าเสนอสาระ
ความรู้แบบเจาะลึกควบคู่ไปกับ
กิจกรรมบันเทิงที่สนุกสนานและ
น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการความรู้
เก่ียวกับอาเซียนด้วยระบบดิจิตัล การ
เสวนาถ่ายทอดความรู้บนเวทีภายใต้
หัวข้อ “โอกาสของเยาวชนไทยใน
อาเซียน” การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านภาษาในหัวข้อ “เปิดโลกภาษาน่ารู้
สู่อาเซียน” เกมส์และกิจกรรมบันเทิง
สอดแทรกความรู้เก่ียวกับอาเซียน การ
แสดงศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวกับ
อาเซียน เป็นต้น 

  

1. เม่ือวันที่ ๙ – ๑๒ พ.ค. ๕๘ 
ปลัด กต. เข้าร่วมการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ASEAN-Canada Dialogue 
ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนาดา สาระส าคัญสรุปได้
ดังน้ี 
        (๑) ที่ประชุมหารือ
เก่ียวกับพัฒนาการในอาเซียน



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

และแคนาดา ซ่ึงฝ่ายแคนาดา
ย้ าว่า แคนาดาให้ความส าคัญ
ต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและ
บทบาทน าของอาเซียน 
รวมทั้งย้ าความประสงค์ของ
แคนาดาที่จะเข้าร่วมในกรอบ
การประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia 
Summit) 
        (๒) ทั้งสองฝ่ายยังได้
หารือเก่ียวกับแนวทางขยาย
ความร่วมมือระหว่างกัน 
โดยเฉพาะภายใต้แผนปฏิบัติ
การฉบับใหม่ 
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซ่ึงอยู่
ระหว่างการจัดท าเพื่อให้ที่
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-แคนาดาในเดือน 
ส.ค. ๒๕๕๘ ให้การรับรอง
ต่อไป 
        (๓) ทั้งสองฝ่าย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับประเด็นระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
ได้แก่ การต่อต้านลัทธินิยม



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ความรุนแรง บทบาทของ
ประเทศใหญ่ ๆ ในภูมิภาค 
ความร่วมมือ 
ด้านโรคระบาดและภัยพิบัติ 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
และสถานการณ์ด้านความ
ม่ันคงระดับภูมิภาค 
  

2. เม่ือวันที่ ๙ – ๑๒ พ.ค. 
๒๕๕๘ ปลัด กต. เข้าร่วมการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ASEAN – Canada 
Dialogue 
ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนาดา – โดยที่ประชุม
หารือเก่ียวกับพัฒนาการใน
อาเซียนและแคนาดา ซ่ึงฝ่าย
แคนาดาย้ าว่า แคนาดาให้
ความส าคัญต่อภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิกและบทบาทน าของ
อาเซียน รวมทั้งย้ าความ
ประสงค์ของแคนาดาที่จะเข้า
ร่วมในกรอบการประชุมสุด
ยอดเอเชียตะวันออก (East 
Asia Summit) 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายยังได้
หารือเก่ียวกับแนวทางขยาย
ความร่วมมือระหว่างกัน 
โดยเฉพาะภายใต้แผนปฏิบัติ
การฉบับใหม่ 
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซ่ึงอยู่
ระหว่างการจัดท าเพื่อให้ที่
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-แคนาดาในเดือน 
ส.ค. ๒๕๕๘  ให้การรับรอง
ต่อไป 

ในอากาสน้ี ทั้งสองฝ่ายยังได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ 
การต่อต้านลัทธินิยมความรุนแรง 
บทบาทของประเทศใหญ่ ๆ 
ในภูมิภาค ความร่วมมือด้านโรค
ระบาดและภัยพิบัติ สถานการณ์
เศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ด้าน
ความม่ันคงระดับภูมิภาค 

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย หรือ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

1. เม่ือวันที่ ๑๔ – ๑๕ พ.ค. ๕๘ 
ปลัด กต. เข้าร่วมประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ASEAN – U.S. Dialogue ณ 
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยอาเซียน
และสหรัฐฯ เน้นย้ าความ
มุ่งม่ันที่จะส่งเสริมความ
ร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อ
น าไปสู่ความสัมพันธ์ในอีก
ระดับ ซ่ึงฝ่ายสหรัฐฯ เสนอให้
ยกระดับความสัมพันธ์เป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 
(strategic partnership) 
        นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่าย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
หารือในประเด็นความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเมือง
และความม่ันคง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
ประเด็นระดับภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ อาทิ ความ
ม่ันคงทางทะเล โดยเฉพาะ
ประเด็นทะเลจีนใต้ 
อาชญากรรมข้ามชาติ 
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แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา
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ผู้รับผิดชอ
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การด าเนินงานที่ส าคัญ 

สิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ
ด้วย 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘ กต. 
โดยกรมอาเซียน ได้จัด
กิจกรรมอาเซียนสัญจร ณ จ.
เพชรบูรณ์และ จ.พิษณุโลก 
ซ่ึงกิจกรรมประกอบด้วยการ
บรรยายในหัวข้อ “จังหวัด
ก้าวไกลสู่อาเซียน” ตาม
โครงการ ASEAN 
Community Roadshow 
เพื่อเตรียมความพร้อมของ
จังหวัดในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็น
ผู้บรรยายภาพรวมเก่ียวกับ
ความพร้อมและศักยภาพของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมี
การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้เก่ียวกับประชาคม
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มติ
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การด าเนินงานที่ส าคัญ 

อาเซียน ซ่ึงเป็นโอกาสให้
ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งในด้านการเมืองและความ
ม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม
และวัฒนธรรม นอกจากน้ี ได้
มีพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน
แก่โรงเรียนบ้านปลักแรด 
อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การสร้างเครือข่ายความรู้ทั้ง
ในระดับโรงเรียนและชุมชน
ท้องถิ่นด้วย 

 


