
สถานะ ณ วันที่ ๓ มี.ค. ๕๘ 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  

1. ปกป้องและเชิด
ชูสถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์ 
(๒)  เผยแพร่
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริง
เก่ียวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์และพระราช
กรณียกิจ 
(๓) สนับสนุน
โครงการ
ทั้งหลายอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
(๔)  ส่งเสริมให้

นโยบายที่ 
๒.๓ การสร้าง
ภูมิคุ้มกันของ
ประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทย
สามารถรองรับ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใน
ประเด็นต่าง ๆ 
ดังน้ี 
ข้อ ๒.๓.๑ประเทศ
ไทยมีการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
ข้อ 

    

1. เม่ือวันที่ ๒๔ – ๒๖ ก.พ. 
๕๘ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจัดการ
ฝึกอบรมดูงานในโครงการ
บัวแก้วสัมพันธ์ 
(Buakaew Roundtable 
International for 
South Pacific Island 
Countries) ณ โรงแรมอ
มารี วอเทอร์เกท 
กรุงเทพฯ และเม่ือวันที่ 
๒๗ ก.พ. – 
๑ มี.ค. ๕๘ จัดขึ้น ณ 
เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 
โครงการบัวแก้วสัมพันธ์น้ี
เป็นโครงการเผยแพร่หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ประเทศในหมู่เกาะ
แปซิฟิกใต้ โดยมีผู้แทน 

  กต. 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา 
หน่วยงานของ
รัฐเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการ
ทรงงาน และ
สามารถน า
หลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการและ
การพัฒนา 
รวมถึงเร่งขยาย
ผลโครงการที่
ทรง
วางรากฐานไว้
ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์
และเกิด
ประโยชน์ในวง
กว้าง 

๒.๓.๓ สังคมไทยมี
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
รวมถึงการน้อมน า
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

๑๗ คน จาก ๘ ประเทศ
เข้าร่วม (รวมประเทศ
ไทย) โดยได้จัดกิจกรรม
น าเสนอประสบการณ์
และ best practices 
ของไทย พร้อมการดูงาน
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืนภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. และ 
รมช.กต. เข้าร่วมพิธีเปิด 
“โครงการปณิธานความดี 
ปีมหามงคล” ณ ท าเนียบ
รัฐบาล “โครงการ
ปณิธานความดี ปีมหา
มงคล” ริเริ่มโดยรัฐบาล
เพื่อ 
เชิญชวนให้ชาวไทยตั้ง
ปณิธานที่จะท าความดี
อย่างน้อย ๑ อย่างที่เป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

และสังคม เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ 
ธ.ค. ๕๗ และในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
ในวันที่ ๒ เม.ย. 
๕๘  กอปรกับในระหว่าง
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เป็น
ช่วงปีมหามงคลเก่ียวเน่ือง
กับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ใน
ปี ๒๕๕๙ เป็นวาระที่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงสิริราช
สมบัติครบ ๗๐ ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถทรง
เจริญ 
พระชนมพรรษา ๘๔ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

พรรษา และในปี ๒๕๖๐ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๕ พรรษา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ 
พรรษา 
       ในโอกาสน้ี กต. ได้
เสนอโครงการ “มูลนิธิยุว
ทูตความดี” ร่วมใน 
“โครงการปณิธานความดี 
ปีมหามงคล” เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลใน
วโรกาสดังกล่าว โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยให้เป็นผู้ที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และส่งเสริมให้
ทุกคนในองค์กรร่วมมือ
กันสร้าง "พลังของการให้" 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง ก้าว
ทันโลกและแข่งขันได้
อย่างเต็มภาคภูมิ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ 
๒.๔ 

1. การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีกับนานา
ประเทศ ซ่ึง
เป็นส่วนส าคัญ
ต่อการบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน ทั้ง
ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และ
สังคม 

2. ชี้แจง
สถานการณ์
และสร้างความ
เชื่อม่ัน 

3. น ากลไก
ทางการทูต
แบบบูรณาการ
มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน

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
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศและ
ภูมิภาคภายใต้

    

กรอบทวิภาค ี

1. เม่ือวันที่ ๒ – ๔ ก.พ. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. 
เดินทางเยือนบรูไนดารุ
สซาลามอย่างเป็นทางการ 
โดยรอง นรม./รมว.กต. 
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จ
พระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ 
โดยหารือเก่ียวกับ
พัฒนาการความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับบรูไนฯ ที่
ด าเนินมากว่า ๓๑ ปี 
อย่างใกล้ชิดในทุกระดับ
และมีความร่วมมือ
ครอบคลุมหลายด้าน 
       ในโอกาสน้ี รอง 
นรม./รมว.กต.เข้าเฝ้าฯ 
เจ้าชาย Mohamed 
Bolkiah รมว.กต. และ
การค้าบรูไนฯ โดยหารือ

  

กต./ ทุก
กรม/ ทุก
ส านัก 

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น 

   ๓.๑ การคุ้มครองดูแล
คนไทยและผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างแดน 

   ๓.๒ การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม 
การค้า 

   ๓.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการ
เปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล 

  

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 
ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยา
เสพติด ภัยพิบัต ิ

เรื่องการเตรียม 
การเยือนบรูไนฯ อย่าง
เป็นทางการของ นรม. ใน
เดือน มี.ค. ๒๕๕๘ และ
การกระชับความสัมพันธ์
ทวิภาคีในทุกมิติ อาทิ 
การเปิดส านักงานผู้ช่วย
ทูตทหารของไทย ณ 
สถานเอกอัครราชทูต 
ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน 
ความพร้อมของไทยที่จะ
เพิ่มปริมาณ 
การส่งออกข้าวไปยังบรูไน
ฯ การส่งเสริมความ
ร่วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ฮาลาล การสนับสนุนให้
นักศึกษาไทยมุสลิมไป
ศึกษาที่บรูไนฯ มากขึ้น 
และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างกัน และ
ทั้งสองฝ่ายแสดงความ
มุ่งม่ันที่จะกระชับความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาค 
โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
การเป็นประชาคม



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

และการแพร่
ระบาดของโรคภัย 
  

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

อาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
       นอกจากน้ี นาย 
Pehin Abdullah 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การสื่อสารบรูไนฯ 
รักษาการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
และทรัพยากรพื้นฐาน
บรูไนฯ น า รอง นรม./
รมว.กต. เยี่ยมชมศูนย์ 
BioInnovation 
Corridor ซ่ึงเป็นสวน
อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น
นวัตกรรมอาหารฮาลาล 
ประกอบด้วย ศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
พื้นที่การลงทุนส าหรับ
ภาคเอกชน และพื้นที่
บริการสาธารณะ ซ่ึงเป็น
โอกาสให้ภาคธุรกิจไทยมี
ช่องทางในการด าเนิน
ความร่วมมือด้านอาหาร
ฮาลาลและนวัตกรรมกับ
บรูไนฯ มากขึ้น โดยบรูไน
ฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเพื่อเชิญชวนให้



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ภาคเอกชนมาลงทุนใน
ด้านอุตสาหกรรมฮาลาล
ในเดือน เม.ย. ๕๘ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ นาย 
Ismail Khairet 
เอกอัครราชทูตอียิปต์
ประจ าประเทศไทย เข้า
เยี่ยมคารวะปลัด กต. ณ 
กต. โดยทั้งสองฝ่ายได้
หารือถึงสถานการณ์ทาง
การเมืองของไทยและ
อียิปต์ และสถานการณ์
ระหว่างประเทศ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ 
อธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศร่วมพิธี
เปิดการฝึกอบรม
นานาชาติระหว่างไทย-
อิสราเอล 
ในหลักสูตร 
Greenhouse Crop 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

Production and 
Management ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างไทย – 
อิสราเอล โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
และศูนย์ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (Israel’s 
Agency for 
International 
Development 
Cooperation – 
MASHAV) กต. อิสราเอล 
สถานเอกอัครราชทูต
อิสราเอลประจ าประเทศ
ไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
๑ – ๑๔ ก.พ. ๕๘ เพื่อ
เป็น 
การเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้เข้าร่วมจากประเทศ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

กัมพูชา ลาว และเมียน
มาร์ 

  

1. เม่ือวันที่ ๓ ก.พ. ๕๘ 
อธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
ได้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) โครงการ
ทุนศึกษาปริญญาเอก 
ภายใต้ความร่วมมือ
ไตรภาคี – สวีเดน 
ร่วมกับผู้อ านวยการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สถานเอกอัครราชทูต
สวีเดน และผู้แทน
มหาวิทยาลัย Uppsala 
ประเทศสวีเดน ณ กต. 
สาระส าคัญของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวจะ
สนับสนุนทุนการศึกษาใน
สาขา Basic Science 
ให้แก่กลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยผู้



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ได้รับทุนจะศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยเป็นระยะเวลา ๒ ปี 
และศึกษาวิจัยที่สวีเดน 
เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
       โครงการดังกล่าว
เป็นการด าเนินการภายใต้
บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อ
การพัฒนา ลงนามเม่ือ
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๔๘ เพื่อให้
ความช่วยเหลือประเทศ
ก าลังพัฒนาในภูมิภาค
เอเชีย 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยั่งยืนให้บรรลุ
เป้าหมาย 
ในการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ โดยมุ่งเน้นใน
สาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
สนใจร่วมกัน/ ตรงกับ
ความต้องการของ
ประเทศที่สาม (ประเทศ
ผู้รับ) ซ่ึงได้แก่ 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

และ capacity building 
เป็นต้น 

  

1. เม่ือวันที่ ๓ ก.พ. ๕๘ 
ปลัด กต. ร่วม Working 
Lunch กับนาย Gareth 
Evans อดีต รมว.กต. 
ออสเตรเลีย โดยทั้งสอง
ฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็น
เก่ียวกับการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศของไทย 
และหารือถึงสถานการณ์
ภายในภูมิภาค อาทิ ทะเล
จีนใต้ 

  

1. เม่ือวันที่ ๔-๘ ก.พ. ๕๘ 
อธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็น
ประธานฝ่ายไทยในการ
ประชุมคณะกรรมการ
ก ากับโครงการส่งเสริม
ด้านการเกษตร เน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ของภูฏาน ณ 
ราชอาณาจักรภูฏาน โดย
ที่ประชุมคัดเลือกเมืองพา
โรเป็นพื้นที่โครงการ
ต้นแบบการส่งเสริม
การเกษตร โดยเน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP 
ของภูฏาน โดยเบื้องต้น
เห็นชอบผลิตภัณฑ์น าร่อง 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากอ้อย
และไผ่ งานหัตถกรรม
และสิ่งทอ ทั้งน้ี 
การด าเนินงานโครงการ
ดังกล่าวจะเป็นโอกาสใน
การร่วมเฉลิมฉลองการ
เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ 
พรรษา ของสมเด็จ
พระราชาธิบดี 
จิกมี ซิงเย วังชุก (รัชกาล
ที่ ๔ ของภูฏาน) 

  

1. เม่ีอวันที่ ๕ ก.พ. ๕๘ 
รมช.กต. น านาย Meng 
Jian Zhu สมาชิก
คณะกรรมการกรมการ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เมืองและเลขาธิการ
คณะกรรมการด้าน
การเมืองและกฎหมาย 
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ใน
ฐานะผู้แทนพิเศษของ
ประธานาธิบดี Xi Jinping 
เข้าเยี่ยมคารวะ นรม. 
และเม่ือวันที่ ๖ ก.พ. ๕๘ 
ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. โดยทั้ง
สองฝ่ายได้หารือใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น 
ภาพรวมความสัมพันธ์
ไทย – จีน และท่าทีของ
จีนต่อการเมืองไทย ความ
ร่วมมือด้านความม่ันคง 
การต่อต้าน 
การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ ยา
เสพติด และปัญหา 
ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย และความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจใน
ด้านโครงการรถไฟ และ
การค้าสินค้าเกษตร เป็น
ต้น 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

  

1. เม่ือวันที่ ๕ ก.พ. ๕๘ นาย 
Brad Middleton 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท Chevron Asia 
South จ ากัด 
(ประเทศไทย) เข้าเยี่ยม
คารวะ รอง นรม./
รมว.กต. โดย 
นาย Middleton แสดง
ความเชื่อม่ันใน
เสถียรภาพทางการเมือง 
และการปฏิรูปของไทย 
และได้ขอบคุณรัฐบาล
ไทยที่ได้แก้ 
ปัญหาต่าง ๆ ให้กับบริษัท
อเมริกันได้อย่างรวดเร็ว 
โดยนักลงทุนต่างชาติ
เชื่อม่ันในเสถียรภาพและ
นโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลชุดปัจจุบัน 
สถานการณ์เศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในปี 
๒๕๕๘ Chevron จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในประเทศ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ไทย มูลค่า ๑๒๐ พันล้าน
บาท ในกิจกรรมการผลิต
ก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ 
ในอ่าวไทย 
       Chevron อยู่
ระหว่างการหารือกับ
หน่วยงานของไทยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (Science, 
Technology, 
Engineering and 
Mathematics หรือ 
STEM) ในโรงเรียนต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ซ่ึงเป็น
โครงการระยะเวลา ๕ ปี 
มีมูลค่า ๓๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 
       ในการน้ี นาย 
Middleton สอบถาม
เก่ียวกับประเด็นพื้นที่ที่
ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ
ในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน 
โดย รอง นรม./รมว.กต. 
แจ้งว่า ฝ่ายไทยพร้อม



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เจรจากับกัมพูชา ล่าสุด 
ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง 
พล.อ. ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รอง นรม./
รมว.กห. เป็นประธาน
คณะกรรมการร่วมด้าน
เทคนิค ไทย-กัมพูชา เพื่อ
สานต่อการเจรจากับฝ่าย
กัมพูชา โดยให้สอดคล้อง
กับ MOU ไทย-กัมพูชา 
ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและ
กัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่
ทวีปทับซ้อนกัน ปี 
๒๕๔๔ และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

  

1. เม่ือวันที่ ๖ ก.พ. ๕๘ นาย 
Li Yong ผู้อ านวยการ
องค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United 
Nations Industrial 
Development 
Organization หรือ 
UNIDO) เข้าเยี่ยมคารวะ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

รอง นรม./รมว.กต. โดย 
รมช.กต. เข้าร่วมด้วย ซ่ึง
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับ 
UNIDO ผ่านโครงการต่าง 
ๆ ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง โดย UNIDO 
ต้องการผลักดันให้
ประเด็นด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
อย่างยั่งยืน (Inclusive 
and Sustainable 
Industrial 
Development หรือ 
ICSID) เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development Goals 
หรือ SDGs) ตามวาระ
การพัฒนาภายหลังปี 
ค.ศ.2015 (Post-2015 
Development 
Agenda) ต่อไป 

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

1. เม่ือวันที่ ๘ – ๑๐ ก.พ. 
๕๘ นรม. เดินทางเยือน
ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ 
โดย รอง นรม./ รมว.กต. 
รมช.กต. และ ปลัด กต. 
ร่วมคณะด้วย โดยได้มี
การหารือทวิภาคีระหว่าง 
นรม. และ นรม. ญี่ปุ่น มี
สาระส าคัญ ดังน้ี 
       ๑) ฝ่ายญี่ปุ่นเข้าใจ
และเชื่อม่ันว่าไทยจะ
ผลักดันกระบวนการ
ปฏิรูปประเทศให้ก้าวหน้า
ต่อไป โดยฝ่ายญี่ปุ่นสนใจ
จะมีบทบาทในการพัฒนา
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อ
กระตุ้นการพัฒนา
เศรษฐกิจและความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค อีกทั้ง
สนใจจะศึกษาการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของไทย และ
ยืนยันจะร่วมในโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายด้วย และฝ่ายไทยให้
ความเชื่อม่ันที่จะดูแล



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ภาคเอกชนญี่ปุ่นในไทย 
โดยขอให้ญี่ปุ่นเพิ่มการ
ลงทุนด้านการวิจัย การ
พัฒนาบุคลากร/แรงงาน 
และขอให้น าเข้าสินค้า
เกษตรของไทยมากขึ้น 
โดยเฉพาะข้าว มัน
ส าปะหลัง น้ าตาล และ
ยางพารา 
       ๒) ในการน้ี นรม. 
สองฝ่ายร่วมเป็นสักขี
พยานส าหรับ 
(๑) การแลกเปลี่ยนบันทึก
แสดงเจตจ านงว่าด้วย
ความร่วมมือระบบราง
เพื่อศึกษาและพัฒนา ๓ 
เส้นทางเชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก และ (๒) การลง
นามในบันทึกความ
ร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม
ธุรกิจไทยในญี่ปุ่นระหว่าง
องค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศญี่ปุ่นกับ
คณะกรรมการร่วมสภา
หอการค้าแห่งประเทศ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารไทย 
(กกร.) 
       ในโอกาสน้ี นรม. ได้
พบหารือกับกลุ่มมิตรภาพ
รัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น ซ่ึงเห็น
ว่ากระบวนการปฏิรูปทาง
การเมืองในไทยมี
ความก้าวหน้า และจะ
ร่วมมือกับรัฐสภาไทย
ต่อไป พบภาคเอกชนราย
ใหญ่ของญี่ปุ่นทั้งที่
กรุงโตเกียวและนครโอซา
กา เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ญี่ปุ่นอันเป็นวัตถุประสงค์
หลักของการเยือนครั้งน้ี 
       นอกจากน้ี นรม. 
และคณะได้เข้าเฝ้าฯ 
มกุฎราชกุมารฯ และ 
พระชายา ซ่ึงเป็น
สัญลักษณ์และ
คุณลักษณะพิเศษของ
ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น 
ที่ไม่มีกับประเทศ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

มหาอ านาจอ่ืน เช่น จีน
หรือสหรัฐฯ 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘ 
นาย Khaga Nath 
Adhikari เอกอัครราชทูต
เนปาลประจ าประเทศ
ไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. ณ กต. 
โดยทั้งสองฝ่ายหารือ
แนวทางในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกัน 
โดยครอบคลุมถึงการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ทางวิชาการ ความร่วมมือ
ในการแก้ปัญหาการค้า
มนุษย์ การส่งเสริมการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว 
ความร่วมมือด้านแรงงาน 
รวมทั้งการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในระดับ
ประชาชน โดยสองฝ่าย
เห็นพ้องที่จะขยายความ
ร่วมมือด้านพุทธศาสนา 
โดยไทยมีโครงการที่จะ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สร้างโรงพยาบาลใน
ลุมพินีให้แก่รัฐบาลเนปาล 
เพื่อให้บริการแก่ชาว
เนปาลในท้องถิ่นและ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่
เดินทางไปแสวงบุญ 
       ในการน้ี ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพ้องให้มีการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
ความม่ันคงระหว่างกัน 
โดยเนปาลเสนอให้มีการ
ลงนามบันทึก 
ความเข้าใจระหว่าง
หน่วยงานความม่ันคงของ
ทั้งสองประเทศ 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘ 
นาย Adelfo Jose 
Carcia Gonzales 
เอกอัครราชทูต
โคลอมเบียประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะ รอง นรม./
รมว.กต. ณ กต. โดยทั้ง
สองฝ่ายยินดีต่อการ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ประชุมหารือ 
ทวิภาคีครั้งแรกเม่ือเดือน 
ต.ค. ๕๗ ที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี 
และฝ่ายโคลอมเบียรับที่
จะพิจารณาข้อเสนอของ
ฝ่ายไทย 
ในการจัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วม
ไทย-โคลอมเบีย ในระดับ
รัฐมนตรีต่างประเทศขึ้น
อีกหน่ึงกลไก โดย รอง 
นรม./รมว.กต. เชิญให้ 
รมว.กต. โคลอมเบียเยือน
ไทยในโอกาสแรกด้วย 

       ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็น
ความร่วมมือระหว่างโคลอมเบีย
และไทย โดยเอกอัครราชทูต
โคลอมเบียชื่นชมความส าเร็จของ
โครงการน าคณะนักธุรกิจไทยเยือน
ลาตินอเมริกาซ่ึงรวมถึงโคลอมเบีย
เม่ือปี ๒๕๕๗ และแจ้งว่าโคลอมเบีย
ได้ยกเลิกการตรวจลงตราส าหรับ
นักท่องเที่ยวไทยที่มีวีซ่า
สหรัฐอเมริกาและเชงเก็น และได้ให้
ทุนการศึกษาส าหรับมัคคุเทศก์ไทย



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

จ านวน ๕ คน เข้าร่วม 
การฝึกอบรมภาษาสเปนที่
โคลอมเบียติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ 
รวมถึงจะส่งครูสอนภาษาสเปนมา
ฝึกอบรมภาษาสเปนให้กับบุคลากร
ภาครัฐของไทย ในด้านความม่ันคง 
เอกอัครราชทูตโคลอมเบียกล่าวย้ า
การเชิญ 
ผู้บัญชาการทหารเรือไทยเข้า
ร่วมงาน International Ship 
Design and Naval Engineering 
ครั้งที่ ๔ และ International 
Commercial Naval Industrial 
Fair ครั้งที่ ๖ ที่โคลอมเบีย ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๓ มี.ค. ๕๘ 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘ 
นาย Chimeddori 
Battumur 
เอกอัครราชทูตมองโกเลีย
ประจ าประเทศไทยพบ
หารือกับอธิบดี 
กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับความ
ร่วมมือไตรภาคี 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

(ไทย-มองโกเลีย-เมียน
มาร์) ณ กต. โดยทั้งสอง
ฝ่ายได้หารือถึง 
การริเริ่มความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับไตรภาคี 
ไทย – มองโกเลีย เพื่อ
การพัฒนาของเมียนมาร์ 
โดยมีมูลนิธิเอเชียเป็นผู้
ประสานงาน และทั้งสอง
ฝ่ายเห็นควรมีการจัดการ
ประชุมหารืออย่างเป็น
ทางการระหว่างไทย 
มองโกเลีย และมูลนิธิ
เอเชีย เพื่อก าหนด
แนวทางและการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินความ
ร่วมมือให้ชัดเจน และแจ้ง
ให้เมียนมาร์พิจารณา
ต่อไป 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘ 
รองปลัด กต. รักษาการ
ปลัด กต. 
พบหารือกับนาย James 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

Lynch ผู้แทน UNHCR 
ประจ าภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิก และนางสาว 
Mireille Girard ผู้แทน 
UNHCR ประจ าประเทศ
ไทย ณ กต. เก่ียวกับผู้
ลักลอบเข้าเมืองชาว
มุสลิมที่อ้างว่าเป็นชาว
ตุรกี โดยฝ่าย UNHCR 
แสดงความกังวลเก่ียวกับ
การเยือนของคณะผู้แทน
ระดับสูงของจีน รวมทั้ง
การแสดงความคิดเห็นต่อ
สื่อในเรื่องดังกล่าว โดย
รักษาการปลัด กต. ยืนยัน
นโยบายของไทยที่จะ
ด าเนินการต่าง ๆ ด้วย
ความรอบคอบตาม
มาตรฐานสากล และ
ค านึงถึงพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนความ
ต้องการของ 
ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการ
ดูแลให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมระหว่าง 
การหาทางออก โดยย้ าถึง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ความส าคัญของการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นตอ 

2. เม่ือวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘ 
ดาโต๊ะ ปาดุกา ฮัจญี คา
มิส บิน ฮาจิ 
ทามิน เอกอัครราชทูต
บรูไนประจ าประเทศไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ 
กต. โดย รอง นรม./
รมว.กต. ฝากความ
ซาบซ้ึงไปยังสมเด็จ
พระราชาธิบดี และค า
ขอบคุณไปยัง รมว.กต. 
บรูไนฯ 
คนที่ ๒ ส าหรับการ
ต้อนรับการเยือนของตน
อย่างดีและอบอุ่นมาก 
และเป็นการเยือนที่
ประสบความส าเร็จอย่าง
ดี และทั้งสองฝ่ายหวังว่า
จะสามารถเร่งรัดให้มีการ
ตกลงและลงนาม MoU ที่
ยังคั่งค้างอยู่ได้ในระหว่าง
การเยือนบรูไนฯ ของ 
นรม. ซ่ึงจะส่งเสริม



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ได้มาก 
       ทั้งสองฝ่ายยินดีที่
เรื่องการยกเว้นการตรวจ
ลงตราระหว่างไทย-บรูไน
ฯ ผ่านการอนุมัติจาก 
ครม. แล้ว และจะ
ด าเนินการให้มีผลบังคับ
ใช้ต่อไป และทั้งสองฝ่าย
สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรระหว่างไทย – 
บรูไนฯ โดยรอง นรม./
รมว.กต. เห็นว่าบรูไนฯ มี
ศักยภาพในการพัฒนา
ด้านการศึกษาให้โดดเด่น
ได้       

  

1. เม่ือวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘ 
นาย Tom Rogers 
กรรมการและเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งออสเตรเลียเข้า
เยี่ยมคารวะ รอง นรม./
รมว.กต. ณ กต. โดยรอง 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

นรม./รมว.กต. ขอบคุณ
ออสเตรเลียที่ให้การ
สนับสนุนการปฏิรูป
การเมืองของไทยและ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ไทยอย่างต่อเน่ือง และ
ยินดีที่จะได้รับการ
สนับสนุนองค์ความรู้จาก
ออสเตรเลียต่อไป 
โดยเฉพาะการจัดงานใน
ลักษณะงานสานเสวนา
ปฏิรูป “On the Path 
to Reform” อีกครั้งใน
ไทย ซ่ึงการจัดงานในครั้ง
ที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จ
ดีมาก 
       กรรมการและ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งออสเตรเลีย
ย้ าว่า ออสเตรเลียมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย และยินดีที่
จะแลกเปลี่ยน



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ประสบการณ์ด้านการ
เลือกตั้งกับไทย เพื่อ
ออสเตรเลียเองจะได้
เรียนรู้จากไทยด้วยเช่นกัน 
โดยเห็นว่าหลักส าคัญคือ 
การมีหลักการ 
(principles) ความเป็น
อิสระขององค์กร และ
เจ้าหน้าที่ซ่ึงผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างดีให้
ท างานอย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีประสิทธิภาพ 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘ 
นาย Komlan Edo 
Robert Dussey 
รมว.กต. และความ
ร่วมมือโตโกเข้าพบหารือ
กับรอง นรม./รมว.กต. 
โดยทั้งสองฝ่ายหวังว่า
การค้าจะขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์
ร่วมกันของทั้งสอง
ประเทศ และเห็นชอบที่
จะสนับสนุน 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

มีการแลกเปลี่ยนการ
เยือนของภาคเอกชนและ
การจัด Road show อีก
ทั้งฝ่ายไทยยินดีที่โตโก
เป็นประเทศที่น าเข้าข้าว
ไทยมาเป็นเวลาหลายปี 
และพร้อมส่งออกข้าว
ให้แก่โตโกเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต 
       ทั้งสองฝ่ายยินดีที่
ไทยและโตโกมีความ
ร่วมมือและสนับสนุนซ่ึง
กันและกันในเวทีพหุภาคี 
ไทยขอบคุณโตโกที่ให้
ค าม่ันที่จะสนับสนุนการ
สมัครเป็นสมาชิกแบบไม่
ถาวรของไทยในคณะ
มนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติ วาระปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ และ
ฝ่ายไทยได้ขอรับการ
สนับสนุนจากโตโกในการ
สมัครซ้ าของไทยใน
คณะกรรมาธิการยาเสพ
ติด วาระปี ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒ และรัฐบาลแห่ง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สาธารณรัฐโตโกขอบคุณ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่มอบทุนฝึกอบรมให้
เจ้าหน้าที่โตโกในสาขา
ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ
ของกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
       ในการน้ี ได้มีพิธีลง
นามบันทึกความเข้าใจ ๓ 
ฉบับ ได้แก่ 
       (๑) บันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวง 
การต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงการต่างประเทศ
และความร่วมมือแห่ง
สาธารณรัฐโตโก 

       (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ไทย – โตโก 

       (๓) บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

กับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม
โตโก 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘ 
นาย Mohammed Bin 
Abdullah Bin Mutib Al 
Rumaihi รมช. กาตาร์
เข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. และได้เข้า
พบหารือกับ รมช.กต. 
โดยทั้งสองฝ่ายหารือถึง
การส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความสัมพันธ์ทวิภาคี
ระหว่างไทย-การ์ตา ซ่ึง
ครบรอบความสัมพันธ์
ทางการทูต ๓๕ ปี ในปี 
๒๕๕๘ และฝ่ายกาตาร์
สนใจ 
เข้ามาลงทุนในไทยใน
โครงการต่าง ๆ อาทิ ด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ด้านอาหาร และด้าน
การเกษตร ในการน้ี ฝ่าย
ไทยรับที่จะน าส่ง
รายละเอียดของโครงการ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

รถไฟและท่าเรือน้ าลึก
ทวาย ซ่ึงฝ่ายการ์ตา 
ให้ความสนใจและอาจ
พิจารณาเข้ามามีส่วนร่วม 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๘ 
นาย Luís Barreira de 
Sousa เอกอัครราชทูต
โปรตุเกสประจ าประเทศ
ไทย เข้าเยี่ยมคารวะและ
หารือกับ รอง นรม./
รมว.กต. ณ กต. โดย
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส
ตั้งใจที่จะส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับไทยให้มาก
ขึ้น โดยได้ติดต่อบริษัทที่
น าเข้าไวน์พอร์ตของ
โปรตุเกสให้พิจารณาเพิ่ม 
การน าเข้าไวน์แดงและ
ไวน์ขาวของโปรตุเกสซ่ึงมี
ชื่อเสียงด้วย 
และได้พยายามผลักดันให้
มีการลงทุนของไทยใน
โปรตุเกสมากขึ้นซ่ึง 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

รอง นรม/รมว.กต. เห็น
ว่า โอกาสของความ
ร่วมมือน่าจะเป็นด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและ
โรงแรม ซ่ึงไทยมีความ
เชี่ยวชาญ 
       นอกจากน้ี 
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส
ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เก่ียวกับ
การเมืองของโปรตุเกส 
บทบาทของทหารใน
การเมือง 
การเปลี่ยนเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงข้อ
ก าหนดการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซ่ึง รอง 
นรม/รมว.กต. เห็นว่า 
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ที่
ฝ่ายไทยควรเรียนรู้ โดย
หากมีการจัดการสัมมนา
ในเรื่องน้ี จะขอเชิญ
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส 
หรือผู้เชี่ยวชาญจาก
โปรตุเกสมาร่วมด้วย 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

  

1.  เม่ือวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ 
นาง Jocelyn Batoon-
Garcia เอกอัครราชทูต
ฟิลิปปินส์ประจ าประเทศ
ไทย เข้าพบ รอง นรม./
รมว.กต. ณ กต. โดยทั้ง
สองฝ่ายยินดีกับ
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
และยาวนานระหว่างไทย-
ฟิลิปปินส์ ด้านการค้าและ
การลงทุน การทหาร และ
ความร่วมมือในกรอบ
อาเซียน และพร้อมที่จะ
ร่วมมือกันเพื่อเร่งรัดการ
ด าเนินการในประเด็นที่คั่ง
ค้าง อาทิ การจัดการ
ประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ 
ครั้งที่ ๖ และการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วย
ความร่วมมือ 
ด้านการค้า ครั้งที่ ๑ 
ภายในปี ๒๕๕๘ รวมถึง
เร่งรัดการหาข้อสรุป 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การเจรจาความตกลง/ 
บันทึกความเข้าใจที่ยังคั่ง
ค้าง เช่น ความตกลงว่า
ด้วยบริการเดินอากาศ
ระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ 
และการจัดท าบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศระหว่าง
กระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงกลาโหม
ฟิลิปปินส์ 
       ในโอกาสน้ี 
เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ 
แสดงความหวังให้ นรม. 
และ รอง นรม./รมว.กต. 
เยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็น
ทางการในโอกาสแรก ซ่ึง 
รอง นรม./รมว.กต. 
ขอบคุณส าหรับค าเชิญ
ดังกล่าวและ 
แจ้งความตั้งใจที่จะเยือน
ฟิลิปปินส์ 

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

1. เม่ือวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ 
นาง Shamshad Akhtar 
เลขาธิการคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง
เอเชียแปซิฟิค (ESCAP) 
เข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. ณ กต. 
เลขาธิการบริหารเอสแคป
แสดงความขอบคุณที่ กต. 
เป็นหน่วยงานประสาน
ส าคัญ และชื่นชม 
ที่ไทยมีบทบาทน าและมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการพัฒนาที่
ยั่งยืนในเวทีระหว่าง
ประเทศ 
และการประสานท่าทีของ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาค 
นอกจากน้ี 
ยังชื่นชมบทบาทน าของ
ไทยในการจัดการภัยพิบัติ
โดยเฉพาะ 
การสนับสนุนเงินตั้งต้น
จ านวน ๑๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพื่อก่อตั้งกองทุน 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ESCAP Trust Fund for 
Tsunami, Disaster and 
Climate Preparedness 
เพื่อพัฒนาระบบเตือน
ภัยสึนามิในภูมิภาค 
       ในการน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ยืนยัน
เจตนารมณ์ของไทยที่
พร้อมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเอสแคป
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนในเอเชียและ
แปซิฟิก ตลอดจน
ประสงค์จะร่วมมือกับ
สหประชาชาติในการ
ส่งเสริมแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเวที
ระหว่างประเทศ โดยเป็น
แบบอย่างหน่ึงของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และจะ
ส่งเสริมให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ภูมิภาค 
ผ่านต้นแบบของโครงการ
พระราชด าริต่าง ๆ และ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การเป็นศูนย์กลาง 
การประชุมระหว่าง
ประเทศ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๓ – ๒๔ ก.พ. 
๕๘ รอง นรม./รมว.กต. 
เดินทางเยือนสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็น
ทางการ เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 
๔๐ ปี ของความสัมพันธ์ 
ไทย – สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ในการเยือนครั้งน้ี 
รอง นรม./รมว.กต. ได้พบ
หารือกับ His Royal 
Highness Sheikh 
Abdullah bin Zayed 
Al Nahyan รมว.กต. 
สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ เก่ียวกับ
แนวทางการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างทั้ง
สองฝ่ายในทุกด้าน โดย
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
       ด้านการเมืองความ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ม่ันคงทั้งสองฝ่ายยินดีต่อ
ความร่วมมือ 
ในภาพรวม โดยเห็นพ้อง
ให้มีการจัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วม
ไทย-สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ เป็นครั้งแรกที่ไทย
ในปี ๒๕๕๘ และ 
เห็นพ้องที่จะผลักดัน
ความร่วมมือในการ
ยกเว้นการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางทูตและ
ราชการให้มีความคืบหน้า
ในโอกาสแรก 
รวมถึงประสานความ
ร่วมมือในเวทีระหว่าง
ประเทศใน 
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
อาทิ อาเซียน และ Gulf 
Cooperation Council 
       ด้านเศรษฐกิจ ทั้ง
สองฝ่ายยินดีต่อการค้า
และการลงทุนระหว่าง
ไทยและสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ที่ยังมีศักยภาพที่
จะเติบโตได้อีกมาก โดยมี



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การแลกเปลี่ยนระหว่าง
ภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี สหรัฐอาหรับเอมิเร
ตส์จะส่งคณะนักธุรกิจเข้า
ร่วมงาน ThaiFEX 2015 
ที่ประเทศไทย ในเดือน 
พ.ค. ๕๘ ซ่ึงจะเป็นโอกาส
ส าคัญ 
ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านธุรกิจอาหาร 
รวมถึงอาหารฮาลาล
ระหว่างกัน 
       ด้านสังคม รอง 
นรม./รมว.กต. ขอบคุณที่
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ดูแลสวัสดิภาพของชาว
ไทยกว่า ๑๒,๐๐๐ คน ที่
อาศัยอยู่ใน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นอย่างดี และยินดีที่มี
ปริมาณนักท่องเที่ยว
ระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง อีกทั้ง
ภาคเอกชนของ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ประสงค์ที่จะลงทุนด้าน
การท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่าย
ยินดีต่อการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ 
โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ได้ให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาไทยอย่าง
ต่อเน่ือง โดยไทยพร้อม
แบ่งปันประสบการณ์ใน
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ 
อาทิ การจัดการ 
การท่องเที่ยว สาธารณสุข 
และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
       ในการน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ได้ร่วมลงนาม
ความตกลง ๒ ฉบับ ได้แก่ 
       (๑) ความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือด้าน
ความม่ันคงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ข้อมูลด้านอาชญากรรม
ระหว่างกัน 
       (๒) ความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุน เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกและคุ้มครอง
การลงทุนของนักลงทุน
ชาวต่างชาติในไทย 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๘ 
รองปลัด กต. เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ตุรกี 
ครั้งที่ ๓ ซ่ึงฝ่ายไทยเป็น
เจ้าภาพ ณ กต. โดยทั้ง
สองฝ่ายยินดีที่
ความสัมพันธ์ด าเนินมา
อย่างใกล้ชิดและราบรื่น
และเห็นควรให้ยกระดับ
ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ ทั้งน้ี ฝ่าย



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ตุรกีแจ้งว่า รมว.กต. ตุรกี
มีแผนจะเดินทางมาเยือน
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนรวมทั้งประเทศ
ไทยในเดือน มี.ค. ๕๘ 
       ส าหรับด้าน
เศรษฐกิจ ไทยและตุรกีมี
เป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่า
การค้าระหว่างกันให้ถึง 
๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐภายในปี ๒๕๖๑ 
และจะเร่งผลักดันให้มี
การเจรจาความตกลง
การค้าเสรีไทย-ตุรกี
ภายในครึ่งแรกของปี 
๒๕๕๘ ตลอดจนจะจัด
ประชุมกลไกความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ ณ 
กรุงอังการา ในช่วง
ปลายปี ๒๕๕๘ เพื่อ
ขับเคลื่อนกลไกความ
ร่วมมือต่าง ๆ และหา
แนวทางในการขจัด
อุปสรรคทางการค้าและ
ผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ต่าง ๆ อาทิ กลุ่ม SMEs 
กลุ่มก่อสร้าง อาหารฮา
ลาล เป็นต้น 
       นอกจากน้ี ทั้งสอง
ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับสถานการณ์ใน
ภูมิภาคและหารือถึงความ
ร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ อาทิ 
ความร่วมมือด้าน
การศึกษา การแลกเสียง
สนับสนุนในเวทีระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองใน
โอกาสครบรอบ ๖๐ ปี 
การสถาปนา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทั้งสองในปี 
๒๕๖๑ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๕ – ๒๘ ก.พ. 
๕๘ น.พ. สาย หมอก ค า 
รองประธานาธิบดีเมียน
มาร์เยือนไทยอย่างเป็น
ทางการและเข้าเยี่ยม
คารวะ นรม. ณ ท าเนียบ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

รัฐบาล ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องว่าปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ไทย-เมียน
มาร์อยู่ในระดับที่ดีที่สุด 
ทั้งในระดับรัฐบาลและ
ประชาชน และพร้อมสาน
ต่อความร่วมมือระหว่าง
กันในทุกด้าน 

    รองประธานาธิบดีเมียนมาร์แจ้ง
ว่า รัฐบาลเมียนมาร์พร้อมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีอย่างสมพระ
เกียรติ ในการเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนเมียนมาร์ในช่วงต้นปี ๒๕๕๙ 
ตามค ากราบบังคมทูลเชิญของ
รัฐบาลเมียนมาร์ พร้อมแสดงความ
ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้
พระราชทานความช่วยเหลือในด้าน
การพัฒนาแก่เมียนมาร์อย่าง
ต่อเน่ือง 
    รองประธานาธิบดีเมียนมาร์
ประสงค์จะร่วมมือกับไทยเพื่อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ และการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สาธารณสุขในเมียนมาร์ โดยเฉพาะ
การให้การบริการสาธารณสุขขั้นมูล
ฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกล
และบริเวณชายแดน ทั้งน้ี ฝ่ายไทย
ย้ าความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
เมียนมาร์เพื่อพัฒนาชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนชาว
เมียนมาร์และสานความสัมพันธ์ 
ที่แนบแน่นระหว่างประชาชนทั้ง
สองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกันในอาเซียนด้วย 
    นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายแสดง
ความพร้อมที่จะร่วมมือในการ
พัฒนาบริเวณชายแดน การ
ยกระดับจุดผ่านแดนถาวรเพื่อ
อ านวย 
ความสะดวกด้านการสัญจรและ
เพิ่มพูนการค้า ตลอดจนการร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในไทย 

1. เม่ือวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๘ 
ปลัด กต. ร่วมหารือกับ
อธิบดีกรมเอเชียและโอ
เชียเนีย กต. ฝรั่งเศส ณ 
กต. มีสาระส าคัญสรุปได้ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ดังน้ี 
       (๑) ฝรั่งเศสเห็นว่า
ไทยมีบทบาทน าใน
ภูมิภาค โดยชื่นชม
บทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ อาทิ 
บทบาทไทยใน 
peacekeeping force 
และเห็นว่าควรร่วมมือกัน
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
การต่อต้านการก่อการ
ร้าย Climate Change 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
       (๒) ฝรั่งเศสให้
ความส าคัญต่อการเป็น
เจ้าภาพ The United 
Nations Climate 
Change Conference 
หรือ COP21 ที่ปารีสใน
เดือน ธ.ค. ๒๕๕๘ โดย
เอกอัครราชทูตด้าน 
Climate Change ของ
ฝรั่งเศสจะเยือนไทยช่วง
เดือน มี.ค. ๕๘ จึงเสนอ
ให้มีการหารือกับ
คณะท างานของ กต. ไทย 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

       (๓) ฝรั่งเศสสนใจ
ร่วมมือกับไทยในแอฟริกา 
ซ่ึง ปลัด กต. แจ้งว่า ไทย
พร้อมร่วมมือ ส่วนการจัด
ประชุม Thai-Africa 
Initiative ได้ชะลอ
ออกไปก่อน 
       (๔) ต่อข้อซักถาม
เรื่องการเมืองไทย ปลัด 
กต. ชี้แจงว่า รัฐบาลยึด
ม่ันต่อ Roadmap และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ท าหน้าที่
อย่างเต็มที่ มีก าหนดเวลา
ชัดเจน ขณะน้ี
กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างรับ
ฟังความเห็นจากทุกภาค
ส่วน โดยการเลือกตั้งจะมี
ขึ้นช่วงต้นปี ๒๕๕๙ ซ่ึง
ฝ่ายฝรั่งเศสกล่าวว่า
ฝรั่งเศสไม่ประสงค์จะ
เข้าข้างฝ่ายใด 
       (๕) ฝรั่งเศสแจ้งว่า
ภาคธุรกิตของฝรั่งเศสใน
ไทยเชื่อม่ันต่อศักยภาพ
ของไทยและต้องการ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ขยายความร่วมมือกับไทย
ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ 
       (๖) ฝรั่งเศสขอ
ทราบท่าทีไทยเรื่อง FTA 
ไทย – อียู ซ่ึง ปลัด กต. 
แจ้งว่า อียูเป็นผู้ตัดสินใจ
ไม่เจรจากับไทย แม้ใน
ระดับเทคนิค ฝ่ายไทย
พร้อม หากอียูจะเปิดการ
เจรจารอบต่อไป และเห็น
ว่าสมาชิกอียู 
หลายประเทศ รวมทั้ง
ฝรั่งเศสก็ยังคงความ
ร่วมมือกับไทยในระดับ
เทคนิคในกรอบต่าง ๆ 
       (๗) ฝรั่งเศส
สอบถามประเด็นเก่ียวกับ
ทะเลจีนใต้ ซ่ึง ปลัด กต. 
ชี้แจงว่า การด าเนินการ
ของไทยในฐานะผู้
ประสานงานมีความ
คืบหน้า และไทยเดือน 
พ.ค. ๒๕๕๘ จะมีการ
ประชุม ASEAN-China 
SOM 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

       (๘) ฝรั่งเศส
ประสงค์ให้ไทยยังคง
สมาชิกภาพใน OIF ต่อไป 
ซ่ึง ปลัด กต. เห็นว่า การ
ด าเนินการของ OIF ต่อ
ไทยแตกต่างกับประเทศ
อ่ืนที่มีสถานการณ์
การเมืองเช่นเดียวกับไทย 
เช่น บูร์กินา ฟาโซ ซ่ึงได้
เข้าร่วมการประชุมสุด
ยอดของ OIF เม่ือ พ.ย. 
๒๕๕๗ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๘ 
รมช.กต. หารือกับผู้แทน
จากมูลนิธิ 
แม่ฟ้าหลวง ผู้แทนจาก
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ชี้แจง
เก่ียวกับภารกิจของมูลนิธิ 
ซ่ึงเก่ียวโยงกับการพัฒนา 
โดย กต. ยินดี 
ให้การสนับสนุน
โดยเฉพาะภารกิจที่
สามารถส่งเสริมบทบาท
ของไทยต่อความร่วมมือ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๘ 
กต. และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือลูกเรือประมง
ไทย ๔ คน ซ่ึงถูกกลุ่มโจร
สลัดโซมาเลียควบคุมตัว
เป็นเวลาเกือบ ๕ ปี โดย
คณะลูกเรือฯ เดินทางถึง
ประเทศไทยแล้วโดย
สวัสดิภาพ 
       ความส าเร็จในการ
ช่วยเหลือลูกเรือประมง
ไทยจากโซมาเลียเป็นผล
จากการด าเนินการของ
รัฐบาลปัจจุบัน ซ่ึงมี
นโยบายในการให้
ความส าคัญกับการดูแล
และให้ความช่วยเหลือแก่
คนไทยในทุกกรณีและใน
ทุกพื้นที่ โดย นรม. ได้สั่ง
การให้ กต. เป็นเจ้าภาพ
หลักใน 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การด าเนินการและ
ประสานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ซ่ึง กต. ร่วมกับ
หน่วยงานความม่ันคงของ
ไทย สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงไนโรบี และ
องค์การสหประชาชาติได้
ติดตามสถานการณ์อย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง จน
น ามาสู่ความส าเร็จในการ
ปล่อยตัวลูกเรือประมง
ไทย โดยคณะผู้แทนจาก 
กต. และหน่วยงานความ
ม่ันคงได้เดินทางไปรับ
ลูกเรือประมงไทย ให้
ความดูแลด้านการแพทย์ 
และน าลูกเรือประมงไทย
ทั้งหมดเดินทางกลับ
ประเทศไทย 
       คณะลูกเรือฯ ได้เข้า
เยี่ยมคารวะ นรม. เพื่อ
ขอบคุณ นรม. และ
รัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือ 
โดย รอง นรม./รมว.กต. 
เลขานุการ 
รมว.พม. และคณะ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เจ้าหน้าที่ทหารและพล
เรือนจากกองทัพและ กต. 
เข้าร่วมด้วย ณ ท าเนียบ
รัฐบาล 
        ในการน้ี กต. 
ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องจะให้ความ
ช่วยเหลือดูแลด้าน
การแพทย์และส่งตัว
ลูกเรือประมงไทยกลับ
ภูมิล าเนา รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือในการฟื้นฟู 
เยียวยา และดูแลสวัสดิ
ภาพของลูกเรือประมง
ไทยและครอบครัวต่อไป 

  

กรอบพหุภาค ี

๑.    เม่ือวันที่ ๒๙ – ๓๐ ม.ค. ๕๘ 
กต. และ กต. สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ
ร่วมจัดการประชุมคณะท างาน
ระดับภูมิภาค ภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน้ า
โขงตอนล่าง (Lower Mekong 
Initiative หรือ LMI) ครั้ง ๗ ณ 
โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน 
กรุงเทพฯ โดยผู้ร่วมการประชุม 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ได้แก่ ผู้แทนจาก ๖ ประเทศสมาชิก 
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย 
เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา) และ
กลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ าโขงตอนล่าง 
(Friends of the Lower Mekong 
หรือ FLM) อาทิ ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย สาธารณรัฐเกาหลี 
ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และ
ส านักเลขาธิการอาเซียน 
       ในการน้ี อธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ย้ าถึงความส าคัญ
ของการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิก LMI และ 
FLM กับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และ
แจ้งความคืบหน้า 
การด าเนินการของไทยในสาขา
ความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา 
ด้านการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร 
ด้านความม่ันคงทางอาหาร และ
ด้านความม่ันคงทางพลังงาน 

       นอกจากน้ี ที่ประชุมหารือ
ประเด็นความท้าทายเรื่อง 
ความม่ันคงทางน้ า พลังงานและ
อาหาร รวมถึงประเด็นการเพิ่ม



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

บทบาทสตรีและการส่งเสริมความ
เท่าเทียมกันทางเพศใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยจะน าผล
การประชุมดังกล่าวไปปรับ 
ร่างแผนปฏิบัติการ LMI ค.ศ.
๒๐๑๕-๒๐๒๐ ต่อไป 

  

ข้อสั่งการ นรม. 

1. ให้ทุกส่วน
ราชการที่
รับผิดชอบใน
การเดินทาง
เยือน
ต่างประเทศ
ของ นรม. ตาม 
ธรรมเนียม
ปฏิบัติที่จะมี
การเยี่ยมเยือน
ประเทศเพื่อน
บ้านและ
ประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งการเข้า
ร่วมประชุมสุด
ยอดระดับผู้น า 
จัดเตรียม
ประเด็นการ

      

กต. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลและ
ประเด็นการหารือส าหรับการเยือน
ต่างประเทศ การเข้าร่วมการประชุม
ระหว่างประเทศ หรือการประชุมสุด
ยอดระดับผู้น าของ นรม. หรือ รอง 
นรม./รมว.กต. ทั้งในระดับต้นทาง 
คือการเตรียมข้อมูลและการ
เตรียมการก่อนการเยือน 
ระดับกลางทาง 
คือการประสานงานด้าน logistics 
ในระหว่างการเยือน และระดับ
ปลายทาง คือการติดตามผลการ
เยือนหรือผลการเจรจา เช่น 
๑ เมียนมาร์ 

ได้เตรียมประเด็นสนทนาและข้อมูล
ส าหรับ นรม. หารือ 
ทวิภาคีเต็มคณะกับประธานาธิบดี
เมียนมาร์ในช่วงการเยือน 

  กต. 
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หารือ ท่าทีของ
ฝ่ายไทย 
รวมทั้งข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง เสนอ 
นรม. ผ่าน รอง 
นรม. ที่ก ากับ
การบริหาร
ราชการ เพื่อ
พิจารณาก่อน
การเดินทางทุก
ครั้ง (๑๖ ก.ย. 
๕๗) 

2. ให้ทุกส่วน
ราชการที่
เก่ียวข้อง
ด าเนินการ
จัดเตรียมข้อมูล
ตามมติ ครม. 
(๑๖ ก.ย. ๕๗) 
ที่ให้ทุกส่วน
ราชการที่
รับผิดชอบ
จัดเตรียม
ประเด็นการ
หารือท่าทีฝ่าย

เมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ระหว่าง
วันที่ ๙-๑๐ ต.ค. ๕๗ โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมมิติต่างๆ ดังน้ี 

    ๑.๑ ด้านความม่ันคง ได้แก่ เขต
แดน การปราบปรามยาเสพติด 
แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ 
และผู้หนีภัยจากเมียนมาร์ 

    ๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การ
พัฒนาความเชื่อมโยงชายแดนไทย-
เมียนมาร์ โครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ความร่วมมือทาง
การเงิน และพลังงาน 

    ๑.๓ ด้านสังคม ได้แก่ 
สาธารณสุข การศึกษา/พัฒนา
บุคลากร และสิ่งแวดล้อม 

๒. จีน 

    ๒.๑ เตรียมประเด็นสนทนาและ
ข้อมูลส าหรับ นรม. ส าหรับการพบ
หารือทวิภาคีกับผู้น าจีนในโอกาส
เดินทางเข้าร่วม 
การประชุมระหว่างประเทศในเดือน 
ต.ค.-พ.ย. ๕๗  โดยครอบคลุม
ประเด็นความร่วมมือระหว่างไทย
กับจีนทั้งในระดับ 
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ไทย รวมทั้ง
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับ
การเดินทาง
เยือน
ต่างประเทศ
ของ นรม. และ
การเข้าร่วม
ประชุมสุดยอด
ระดับผู้น า เพื่อ
เสนอ นรม. 
ผ่าน รอง นรม. 
โดยให้
ครอบคลุมทั้ง
มิติเศรษฐกิจ 
สังคม และ
ความม่ันคง 
รวมทั้งความ
คืบหน้าในการ
ด าเนินการ
เก่ียวกับเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
เสนอ นรม. 
ด้วย (๑ ต.ค. 
๕๗) 

ทวิภาคีและภูมิภาคในมิติการเมือง
ความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดังน้ี 

          ๒.๑.๑ การพบหารือกับ 
นรม. จีนในช่วงการประชุมผู้น า
เอเชีย-ยุโรป ครั้งที ่๑๐ ณ เมืองมิ
ลาน (๑๖ ต.ค. ๕๗) 

          ๒.๑.๒ การพบหารือกับ
ประธานาธิบดีจีนในช่วงการประชุม
ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ 
ณ กรุงปักก่ิง 
(๙ พ.ย. ๕๗) 

          ๒.๑.๓ การพบหารือกับ 
นรม. จีน ในช่วงการประชุมผู้น าเขต
เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ณ กรุง
ปักก่ิง (๙ พ.ย. ๕๗) 

          ๒.๑.๔ การพบหารือกับ 
นรม. จีน ในช่วงการประชุมผู้น า
อาเซียน ณ กรุงเนปิดอว์ (๑๑ - ๑๓ 
พ.ย. ๕๗) 

       ๒.๒ เตรียมข้อมูลและ
ประเด็นหารือส าหรับ นรม. 
เก่ียวกับองค์กรความร่วมมือเซ่ียงไฮ้ 
(Shanghai Cooperation 
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3. ในการเข้าร่วม
ประชุมระหว่าง
ประเทศใน
โอกาสต่าง ๆ 
ขอให้ทุกส่วน
ราชการบูรณา
การการท างาน
กันอย่างใกล้ชิด
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของ 
กต. และ
เจ้าหน้าที่ของ
ไทยซ่ึงปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ใน
ต่างประเทศ 
เพื่อให้การ
ด าเนินการ
ก าหนดท่าที 
การเจรจาและ
การเสนอ
ความเห็นของ
ประเทศไทยใน
เวทีต่าง ๆ มี
ความเป็น
เอกภาพและ
เกิดประโยชน์

Organization - SCO) และ
เลขาธิการ SCO ซ่ึงได้รับเชิญจาก
รัฐบาลจีนให้เข้าร่วมการประชุมผู้น า
เขตเศรษฐกิจเอเปค 
ครั้งที่ ๒๒ (๙-๑๐ พ.ย. ๕๗) 

๓. การประชุมผู้น าเอเชีย-ยุโรป ครั้ง
ที่ ๑๐ (ASEM 10) 

เตรียมร่างถ้อยแถลง ประเด็น
สนทนากับผู้น าและหัวหน้าคณะ
ผู้แทนต่างประเทศ และข้อมูลที่
เก่ียวข้องส าหรับนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ใช้ประกอบการประชุม ASEM 10 
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ 
ต.ค. ๕๗ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมมิติ
ต่าง ๆ ดังน้ี 

       ๑.๑ ด้านความม่ันคง ได้แก่ 
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การขยายตัวของลัทธิอุดมการณ์
สุดโต่ง รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ อาทิ 
ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ 

       ๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การ
จัดท าความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-
ยุโรป การเพิ่มการเชื่อมโยงด้าน
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สูงสุด (๑ ต.ค. 
๕๗) 

เศรษฐกิจ การลงทุน การถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างสองภูมิภาค 
รวมทั้งการระดมทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย 

       ๑.๓ ด้านสังคม ได้แก่ ความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือ
การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา 

       ๑.๔ สถานการณ์และ
พัฒนาการเรื่องการเมืองไทย 

  

ข้อสั่งการ นรม. 

ในการเตรียมประเด็นเพื่อ
ใช้ในการเจรจาระหว่าง
ประเทศ ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบพิจารณาน า ๔ 
ประเด็นหลักที่ทุกเวทีโลก
ให้ความส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การแพร่
ระบาดของโรคร้ายแรง 
การก่อการร้ายของกลุ่ม
อิสลามหัวรุนแรง การ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมใน
ประเด็นการเจรจา และ
เพื่อเดินหน้าประเทศไทย

      

กต. ให้ความส าคัญกับประเด็น
เหล่าน้ีอยู่แล้วและได้ผลักดัน
ประเด็นดังกล่าว ในทุกเวทีตาม
ความเหมาะสมและโอกาส เช่น ใน
การหารือทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ 
การประชุม ASEAN Summit และ
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง การ
เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ 
เป็นต้น 

  กต. 
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ตาม Roadmap ของ 
คสช. (๗ ต.ค. ๕๗) 

  

ข้อสั่งการ นรม. 

ให้ กต. ประชาสัมพันธ์
ชี้แจงการด าเนินงานของ 
คสช. ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความปรองดอง ความ
สงบเรียบร้อย โดยให้
ความส าคัญต่อการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(๗ ต.ค. ๕๗) 

      

กต. โดยกรมสารนิเทศ ได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงการ
ด าเนินงานของ คสช. โดยเฉพาะ
การด าเนินการที่เกิดผลรูปธรรม 
เช่น การช่วยเหลือลูกเรือประมง
ไทย ๔ คน ซ่ึงถูกกลุ่มโจรสลัด
โซมาเลียควบคุมตัวไว้เป็นเวลาเกือบ 
๕ ปี การจัดท าแนวทางค าชี้แจง
เก่ียวกับผลและความคืบหน้าของ
การด าเนินการของ คสช. และ
รัฐบาล เพื่อสร้างความปรองดอง 
รวมทั้งการด าเนินการตาม 
Roadmap ให้สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกใช้ใน
การชี้แจงแก่นานาประเทศ เป็นต้น 

  
กรม

สารนิเทศ 

  

ข้อสั่งการ นรม. 

ให้ กต. และ วธ. 
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งภาคเอกชนในการ
เตรียมการจัดงานเฉลิม
ฉลองในปี ๒๕๕๘ ซ่ึงเป็น
ปีครบรอบการสถาปนา

      

กต. ได้ก าหนดแนวทางในการ
เตรียมการจัดกิจกรรมฉลอง
ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยกับต่างประเทศ เพื่อให้
เป็นไปอย่างมีแบบแผนและ
สอดคล้องกัน โดยได้พิจารณาแนว
ทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวจาก
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ความส าคัญ

  

ส านัก
นโยบาย
และแผน/ 

กรมภูมิภาค
ที่เก่ียวข้อง/ 

กรม
สารนิเทศ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศต่ง ๆ (๒๗ ม.ค. 
๕๘) 

ของประเทศน้ัน ๆ จ านวนปีที่ควร
ฉลอง ประเภทของกิจกรรม และ
ความกระตือรือร้นของประเทศน้ัน 
ๆ เป็นต้น 

1. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ข้อ 
๓.๒ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึง
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การ
ท่องเที่ยวที่เน้นบริการ
ทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน โดย
การปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็นและ
เพิ่มความเข้มงวดในการ
ระวังตรวจสอบ 

      

1. เม่ือวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ 
รมช.กต. หารือกับ
ภาคเอกชนในประเด็น
การค้ามนุษย์และการ
ประมง ในประเด็น
เก่ียวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
แรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับ และการประมงผิด
กฎหมาย รวมทั้งรับฟัง
ข้อแนะน าและแสวงหา
ความร่วมมือเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ของไทยให้เกิด
ความก้าวหน้าและ
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
ในการน้ี รมช.กต. เน้น
ความส าคัญ 
ของการด าเนินการอย่าง
บูรณาการระหว่างภาครัฐ

  

กรมอเมริกา
และแปซิฟิก
ใต้/ กรม
ยุโรป/ กรม
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

และเอกชนใน 
การสอดส่องดูแลการ
กระท าหรือขบวนการที่
เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
การจ้างแรงงานอย่างถูก
กฎหมาย การปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
การช่วยเหลือคุ้มครอง
แรงงาน ตลอดจนบทบาท
เชิงรุก เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างเอกชนและ 
ภาคประชาสังคม เป็นต้น 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘ 
นาง Barbara 
Lochbihler รองประธาน
คณะอนุกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ภายุโรป เข้า
เยี่ยมคารวะ รมช.กต. 
ณ กต. โดยรมช.กต. ได้
เน้นย้ าความมุ่งม่ันของ
ไทยในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้
สอดคล้องตามพันธกรณี



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน และชี้แจง
เก่ียวกับสถานการณ์ทาง
การเมือง รวมถึง
พัฒนาการเชิงบวกในการ
เสริมสร้างประชาธิปไตย
และ 
สิทธิมนุษยชน อาทิ การ
ประกาศใช้แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๓ ซ่ึงทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดท า 
และย้ าถึงความก้าวหน้าที่
เป็นรูปธรรมในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
ทุก ๆ ด้าน และความ
จริงจังของรัฐบาลในการ
ปราบปรามการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่รัฐ ซ่ึงนาง 
Lochbihler สนใจ
พัฒนาการและแนว
ทางการด าเนินการของ
ไทยในการต่อต้านการค้า
มนุษย์และการส่งเสริม
สิทธิของแรงงานโยกย้าย
ถิ่นฐาน โดยพร้อมที่จะ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

หารือเพื่อเสริมสร้าง 
ความร่วมมือกับไทยต่อไป 
      นอกจากน้ี นาง 
Lochbihler ได้เข้าพบ
หารือกับผู้แทนระดับสูง
จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ อาทิ ผู้แทน
จากกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรม
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ 
กระทรวงพาณิชย์ และ
ผู้แทนจากภาคเอกชน 
เช่น ประธานสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย 
เป็นต้น 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๘ 
รมช.กต. เป็นประธานการ
หารือประเด็นการค้า
มนุษย์กับ NGO ณ กต. 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ซ่ึงการหารือครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นของ NGOs 
เก่ียวกับสภาพปัญหาของ
สถานการณ์การค้ามนุษย์
ของไทยและทิศทางการ
ด าเนินงานด้านแรงงาน
ต่างด้าวและการแก้ไข
ปัญหาค้ามนุษย์ของ
รัฐบาล และเสริมสร้าง
ความร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมระหว่างภาครัฐ
กับ NGOs โดยเฉพาะใน
การประชาสัมพันธ์ที่จะ
ช่วยในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ 
      รมช.กต. ได้ย้ า
ความส าคัญของการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ซ่ึง
เป็นวาระแห่งชาติและ
วาระเร่งด่วน ซ่ึงภาครัฐ
และ NGOs มีเป้าหมาย
ร่วมกันและขอบคุณ
ส าหรับความร่วมมืออย่าง
ต่อเน่ืองของ NGOs มีกับ
ภาครัฐในการป้องกันและ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
รวมถึงการดูแลผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ และ
การปกป้องสิทธิแรงงาน
ต่างด้าว 
      ผู้แทน NGOs 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ความ
จ าเป็นในการร่วมมือกับ
ประเทศที่เก่ียวข้องให้
มากขึ้นในการแก้ไขปัญหา
ค้ามนุษย์ โดยเฉพาะใน
กรณีที่มีลักษณะการ
กระท าผิดข้ามชาติ การ
ส่งเสริมให้องค์การพัฒนา
เอกชนมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้นในการ
แก้ไขปัญหา และ
สนับสนุนภาครัฐในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
เพื่อแก้ไขประเด็นที่ยังมี
ความท้าทาย อาทิ การ
ด าเนินคดี การ
ปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่
มีส่วนเก่ียวข้อง การ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ด าเนินงานเชิงรุกอย่าง
บูรณาการเพื่อการป้องกัน
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
      ทั้งน้ี 
คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์จะรวบรวม
ข้อคิดเห็นที่ได้จากการ
หารือครั้งน้ี เสนอ
คณะกรรมการนโยบาย
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
และการท าประมงผิด
กฎหมายซ่ึง นรม. เป็น
ประธาน ต่อไป 

  

  

ข้อสั่งการ นรม. 

ให้ พม. เป็นหน่วยงาน
หลักประสานกับ กต. 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ของประเทศไทย และให้ 
กต. ส่งรายงานดังกล่าวให้
สถานทูตในต่างประเทศ
ได้ทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูล

      

เม่ือวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘ รมช.กต. ใน
ฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่
เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ ร่วมกับ ปลัด 
พม. รองปลัด รง. ผู้ช่วยผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และ
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
กต. ได้แถลงข่าวเปิดตัวรายงาน
ความก้าวหน้าในการต่างต้าน
การค้ามนุษย์ของไทย ประจ าปี 

  

กรมอเมริกา
และแปซิฟิก
ใต้/ กรม
ยุโรป/ กรม
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
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การด าเนินการ 
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ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ในการชี้แจงท าความ
เข้าใจ รวมทั้งส่งรายงาน
ให้ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อประกอบการจัดท า
รายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ 
(Trafficking in Persons 
Report : TIP Report) 
(๒๘ ต.ค. ๕๗) 

๒๕๕๗ ณ ตึกนารีสโมสร ท าเนียบ
รัฐบาล โดยที่รายงานดังกล่าวเป็น
รายงานประจ าปีของไทยเพื่อ
เผยแพร่สถานการณ์การค้ามนุษย์
และความคืบหน้าในการด าเนินการ
ต่อต่านการค้ามนุษย์ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงครอบคลุมทุก
มิติตามยุทธศาสตร์ 5Ps ได้แก่ (๑) 
ด้านนโยบายและการน าไปสู่การ
ปฏิบัติ (Policy) (๒) ด้านการ
ด าเนินคดี (Prosecution) (๓) ด้าน
การคุ้มครองช่วยเหลือ 
(Protection) (๔) ด้านการป้องกัน 
(Prevention) และ (๕) ด้านความ
ร่วมมือ (Partnership) 
      ความก้าวหน้าและความส าเร็จ
ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวใน
ปี ๒๕๕๗ มีหลายด้าน เช่น การบูร
ณาการในระดับนโยบายและทุกมิติ
ของการด าเนินการต่อต้านการค้า
มนุษย์ การจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายจ านวนกว่า ๑.๖ 
ล้านคน การแก้ไขกฎหมายเพื่อ
รองรับนโยบายการต่อต้านการค้า
มนุษย์ในทุกมิติ โดยเฉพาะร่างการ
แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและ
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ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ การด าเนินการทาง
กฎหมายกับนายหน้า นักค้ามนุษย์ 
และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนร่วมใน
การค้ามนุษย์ การเตรียมการจัดท า 
สายด่วน ๒๔ ชั่วโมง (หมายเลข 
๑๓๐๐) เป็นต้น 

1. การศึกษาเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 
๔.๗ 

ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้
องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
สันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน 
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมตามความ
พร้อม 

      

1. เม่ือวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. น า
คณะผู้บรรพชาและ
อุปสมบทหมู่ฯ เข้าเฝ้าฯ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ พระราชวัง
สวนจิตรลดา โครงการ
บรรพชาและอุปสมบท
ดังกล่าว ซ่ึงจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ.- ๘ 
มี.ค. ๕๘ เป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เน่ืองในวโรกาส
ที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 

  
กรมเอเชีย
ตะวันออก 
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ครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ 
๒ เม.ย. ๒๕๕๘ และเพื่อ
ทะนุบ ารุงพุทธศาสนาให้
สืบต่อไปในประเทศไทย
และอินเดีย โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่าง ๔ 
หน่วยงาน ได้แก่ สถาน
เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงนิวเดลี ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และส านักงานพระธรรม
ทูตสายประเทศอินเดีย-
เนปาล โดยคณะผู้
บรรพชาและอุปสมบท มี
จ านวนทั้งสิ้น ๗๔ คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ
ระดับต่าง ๆ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
นักธุรกิจ ประชาชน 
นักเรียน ทั้งที่อยู่ใน
ประเทศไทยและที่พ านัก
อยู่ในอินเดีย และ
พุทธศาสนิกชนชาว
อินเดีย 
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นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
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1. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อ 
๖.๑๗ 

(๑) สร้างความร่วมมือ
และเจรจากับ
ต่างประเทศเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของชาติ 

(๒) เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเพิ่มองค์ความรู้ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริม
ด้านการตลาดและโอกาส
ในการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

  

นโยบายที่ ๕.๕
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
ข้อ ๕.๕.๒ การ
พัฒนาฐานลงทุน
โดยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันระดับ
อนุภูมิภาค 
ข้อ ๕.๕.๘ การ
เร่งรัดการใช้
ประโยชน์จาก
ข้อตกลงการค้าเสรี
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
ข้อ ๕.๕.๙ การ
ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นฐานการ
ลงทุน และการ
ประกอบธุรกิจใน

    

1. เม่ือวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๘ 
อธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เป็น
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘ มี นรม. และ
หัวหน้า คสช. เป็น
ประธาน โดยที่ประชุม
รับทราบเรื่องการเปิด
สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 
๒๑ และแผนการหยุด
ซ่อมบ ารุงแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติในปี ๒๕๕๘   
      ในการน้ี ที่ประชุม
เห็นชอบแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบโครงข่าย 
Smart Grid ของประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๗๙ และการรับซ้ือ
ไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะ
อุตสาหกรรม 

  

กรม
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 
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เอเชีย รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือ
ในการพัฒนา
ภูมิภาค 

  

ข้อสั่งการ นรม. 

1. ให้ กต. จัดหา
สถานที่เพื่อ
จัดตั้งศูนย์
ความร่วมมือ
การค้าและการ
ลงทุนของไทย
ในต่างประเทศ 
รวมทั้งจัดมุม
ประเทศไทย 
(Thai Corner) 
เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยให้
ต่างชาติได้รู้จัก 
โดยอาจมีการ
จัดแสดง
ตัวอย่างสินค้า
สินค้า OTOP 
(๑๔ ต.ค. ๕๗) 

      

กต. โดยกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ได้จัดประชุมหารือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของ นรม. โดยที่
ประชุมได้เห็นควรให้จัดท ามุม
ประเทศไทยรูปแบบใหม่เชิง
เศรษฐกิจ (Digital Thai Corner) 
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดของการจัดตั้ง
มุมประเทศไทยในเชิงกายภาพ โดย
ในระยะเร่งด่วน กต. ได้ด าเนินการ
จัดท าหน้าเว็บไซต์ Digital Thai 
Corner 
(www.mfa.go.th/thaicorner) 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของไทยที่จัดท าเป็น
ภาษาอังกฤษและมีภาพลักษณ์เป็น
สากลอยู่แล้ว ภายใต้หัวข้อส าคัญที่
เป็นนโยบายและจุดแข็งของ
ผลิตภัณฑ์ไทย 

  

กรม
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 
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ข้อสั่งการ นรม. 

ให้ทุกส่วนราชการน า
เรื่องที่ประเทศไทย
สามารถมีบทบาทเป็น
ผู้น าในภูมิภาค เสนอต่อที่
ประชุมระดับนานาชาติ
ด้วย เช่น เรื่องเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
(๑๓ ม.ค. ๕๘) 

      

กต. ได้ด าเนินการประมวลข้อมูล
และแนวทางการสนทนาเก่ียวกับ
เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งประสาน
แจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ และหน่วยงานของ กต. 
ทั่วโลกทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

  

  

  
กรมเศรฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 

1. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ข้อ 
๗.๑ 

เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน ในภูมิภาค
อาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

  

นโยบายที่ ๕.๕
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
ข้อ ๕.๕.๓ การ
สร้างความพร้อม
ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

    

1. เม่ือวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. เป็น
ประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการเตรียมความ
พร้อมประเทศไทยในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑/๒๕๕๘ โดยมี รมว.พม. 
รมว.วธ. รมว.รง. รมว.ยธ. 
รมว.ศธ. รมว.พลังงาน 
รวมทั้งผู้บริหารจากทุก
กระทรวงและผู้แทนภาค
ธุรกิจเข้าร่วม ณ กต. โดย
ที่ประชุมหารือถึงความ

  
กรม

อาเซียน 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

คืบหน้าการด าเนินงาน 
ประเด็นส าคัญเร่งด่วน 
ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรค พร้อม
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง
กับการเตรียมความพร้อม
ของไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เพื่อให้ไทย
สามารถด าเนินการตาม
พันธกิจ พันธกรณี และใช้
ผลประโยชน์จากความ
เชื่อมโยงระหว่างกันของ
อาเซียนในมิติการเมือง
ความม่ันคง เศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรมได้
อย่างครอบคลุมและ
ครบถ้วน 
       ที่ประชุมพิจารณา
ถึงแผนงานของไทย
ส าหรับประชาคมอาเซียน 
ปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๓ รวมถึง
การแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนา กฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเตรียม



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ความพร้อมประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๓ – ๒๕ ก.พ. 
๕๘ กต. โดยกรมอาเซียน 
จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
และเปิดห้องสมุดอาเซียน 
ณ จังหวัดตรัง 
โดยได้จัดการจัดเสวนาใน
หัวข้อที่เก่ียวกับประชาคม
อาเซียน โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัด
ตรังเข้าร่วมการเสวนา 
และจัดกิจกรรมถาม-ตอบ
ปัญหาเก่ียวกับอาเซียน
ส าหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

ข้อ 
๘.๒ 
และ 
๘.๓ 

1. เร่งเสริมสร้าง
สังคม
นวัตกรรม โดย
ส่งเสริมระบบ
การเรียนการ

นโยบายที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมี

    

เม่ือวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

  

กรม
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สอนที่เชื่อมโยง
หลายสาชา 
และเชื่อมโยง
ระหว่างการ
เรียนรู้และการ
ท างาน รวมถึง
การเชื่อมโยง
การท างาน
ระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน 
(๒) ปฏิรูป
ระบบการให้
สิ่งจูงใจ 
ระเบียบ และ
กฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อ
การน าวิจัยและ
พัฒนาไปต่อ
ยอดหรือใช้
ประโยชน์ 
(๓) ส่งเสริม
การจัดท า
แผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนา
ในระดับภาค
หรือกลุ่ม

คุณภาพและยั่งยืน 
ข้อ ๕.๔.๒ การ
พัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ให้
เป็นพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

(สวทน.) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการ
ประชุม Thailand-Belgium 
Science, Technology and 
Innovation Forum ครั้งที่ ๑  โดย
การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมน า
ร่องความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัติกรรม ระหว่าง
ไทยกับเบลเยียม เพื่อสร้างเวทีให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องของทั้งสอง
ฝ่าย โดยที่ภาครัฐ เอกชน และ
มหาวิทยาลัยสามารถน าผลสรุปจาก
กิจกรรมครั้งน้ีไปต่อยอดเป็นความ
ร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง
ในอนาคต 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอ
บ วัน

ที่ 
สาระส าคั

ญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

จังหวัด เพื่อให้
ตรงกับความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น 
ผลักดัน
งานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การ
ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

  

ตรวจถูกต้อง 

 


