
สถานะ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  

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

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 ๒๘ ก.พ. – ๓ 
มี.ค. ๕๘ รมช.กต. เป็น
ประธานในพิธีบรรพชา
และอุปสมบทหมู่ที่ใต้ต้น
พระศรีมหาโพธ์ิและวัด
ไทยพุทธคยา เมืองคยา 
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ 
รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
โดยโครงการน้ีเป็นความ
ร่วมมือระหว่าง ๔ 
หน่วยงาน คือ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  กต. 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

สถานศึกษา 
หน่วยงานของ
รัฐเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการ
ทรงงาน และ
สามารถน าหลัก
ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการและ
การพัฒนา 
รวมถึงเร่งขยาย
ผลโครงการที่
ทรงวางรากฐาน
ไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์
และเกิด
ประโยชน์ในวง
กว้าง 

๒.๓.๓ สังคมไทยมี
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
รวมถึงการน้อมน า
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

ส านักงานพระธรรมทูต
สายประเทศอินเดีย – 
เนปาล และ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงนิวเดลี กต. โดย 
รมช.กต. เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาสในพิธี
บรรพชาสามเณรที่ใต้ต้น
พระศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงเป็น
สถานที่ตรัสรู้ขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และเป็นปร ะธานฝ่าย
ฆราวาสในพิธีอุปสมบท
พระภิกษุที่วัดไทยพุทธค
ยา โดยมีพระเทพโพธิ
วิเทศ หัวหน้าพระธรรม
ทูตไทยสายประเทศ
อินเดีย – เนปาล และ
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธค
ยาเป็นพระอุปัชฌาย์ 
ทั้งน้ี คณะผู้บรรพชาและ
อุปสมบทประกอบด้วย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิ
วเดลี กงสุลใหญ่ ณ เมือง
เจนไน ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

นักธรุกิจ ประชาชน และ
นักเรียน ทั้งจากประเทศ
ไทยและที่พ านักอยู่ใน
อินเดีย รวมถึง
พุทธศาสนิกชนชาว
อินเดีย รวมจ านวน
ทั้งสิ้น ๗๕ คน 

  

  

  

  

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ 
๒.๔ 

1. การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีกับนานา
ประเทศ ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคัญต่อ
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ทั้งด้าน
การเมือง 
เศรษฐกิจ และ
สังคม 

นโยบายที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
  

นโยบาย ๕.๕
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เชื่อมโยงกับ

    

กรอบทวิภาค ี

1. เม่ือวันที่ ๒๘ ก.พ. – ๕ 
มี.ค. ๕๘ รอง นรม./
รมว.กต. เข้าร่วมการ
ประชุมคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ สมัยที่ 
๒๘ ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส โดยได้

  

กต./ 
ทุกกรม/ 
ทุกส านัก 

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

2. ชี้แจง
สถานการณ์
และสร้างความ
เชื่อม่ัน 

3. น ากลไก
ทางการทูต
แบบบูรณาการ
มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น 

   ๓.๑ การคุ้มครองดูแล
คนไทยและผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างแดน 

   ๓.๒ การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม 
การค้า 

   ๓.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการ
เปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล 

  

ประเทศในภูมิภาค
เพื่อ 
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 
ข้อ ๕.๕.๔ การเข้า
ร่วมเป็นภาคีความ
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

พบหารือกับบุคคลส าคัญ
ต่าง ๆ ดังน้ี 

1. เจ้าชาย Zeid Ra’ad Al 
Hussein ข้าหลวงใหญ่ 
สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ โดยได้
แจ้งพัฒนาการล่าสุด
เก่ียวกับสถานการณ์การ
เมืองไทยเพื่อน าไปสู่
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งย้ าเจตนารมณ์
ของไทยในการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ซ่ึง
ข้าหลวงใหญ่ฯ แสดง
ความชื่นชมต่อ
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามแผน
ปฏิรูปการเมืองไทย ทั้ง
สองฝ่ายแสดงความ
พร้อม ที่จะหารือร่วมกัน
ต่อไปในประเด็นสิทธิ
มนุษยชน 

2. นาย William Lacy 
Swing ผู้อ านวยการใหญ่
องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ต่างประเทศ 
ข้อ ๕.๕.๖ การมี
ส่วนร่วมอย่าง
ส าคัญในการสร้าง
สังคมนานาชาติที่มี
คุณภาพชีวิต 
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

(International 
Organisation for 
Migration หรือ IOM) 
โดยได้กล่าวชื่นชมรัฐบาล
ไทยที่ได้จัดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวเพื่อให้
ความคุ้มครองและให้ 
การดูแลดีขึ้น นอกจากน้ี 
ยังได้แสดงความชื่นชม
ต่อความร่วมมือและ
ความเป็นหุ้นส่วนที่
ยาวนานระหว่างไทยกับ
องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งผู้ลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐาน 
ในประเทศที่สามและ
การแก้ปัญหาการค้า
มนุษย์ซ่ึงรวมถึงบทบาท
น าของไทยใน
กระบวนการบาหลี ซ่ึง
เป็นกลไกความร่วมมือ
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

3. นาย Josaia Voreqe 
Bainimarama นรม. ฟิจิ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

สิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 

โดยทั้งสองฝ่ายหารือถึง
การกระชับความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับฟิจิ ทั้ง
ด้าน 
ทวิภาคีและในกรอบอ่ืน 
ๆ รวมทั้งกรอบ
สหประชาชาติ และฟิจิ
ได้เชิญผู้แทนระดับสูง
ของไทยพิจารณาเข้าร่วม
การประชุม Pacific 
Island Development 
Forum ในเดือน ส.ค. 
๒๕๕๘ 

4. นาง Margareta 
Wahlstrom ผู้แทน
พิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาติเพื่อลด
ความเสี่ยงจากเหตุภัย
พิบัติ โดยทั้งสองฝ่าย
หารือเก่ียวกับการ
ประชุมระดับโลกว่าด้วย
การลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติที่เมืองเซนได 
ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงนาง 
Wahlstrom มีก าหนด
จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ฝ่าย



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ไทยจะจัดระหว่างการ
ประชุมดังกล่าว 

5. นาย Michael Møller 
รักษาการหัวหน้า
ส านักงานสหประชาชาติ 
ณ นครเจนีวา และ
รักษาการเลขาธิการของ
ที่ประชุมลดอาวุธ โดยทั้ง
สองฝ่ายหารือถึงการ
เชื่อมโยงการด าเนินงาน
ของสหประชาชาติใน
นครเจนีวาเข้ากับ
ส านักงานสหประชาชาติ
ในที่อ่ืน ๆ โดยเฉพาะที่
นครนิวยอร์ก นอกจากน้ี 
ได้หารือกันถึงการ
ผลักดัน 
การด าเนินการของกรอบ
ที่ประชุมลดอาวุธ 

  

1. เม่ือวันที่ ๖ มี.ค. ๕๘ 
เอกอัครราชทูตบอสเนีย
และเฮอร์เซโกวีนา
ประจ าประเทศไทยเข้า
เยี่ยมคารวะ รอง นรม./



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

รมว.กต. ณ กต. ทั้งสอง
ฝ่ายหารือเรื่องศักยภาพ
ที่จะขยายความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ โดยฝ่าย
ไทยเน้นตลาดอาหารฮา
ลาลในบอสเนีย ส่วน
บอสเนียให้ความส าคัญ
ต่อการท่องเที่ยวและการ
ลงทุน โดยขณะน้ี
บอสเนียฯก าลังส ารวจ/
พัฒนาทรัพยากร
พลังงาน อาทิ น้ ามัน 
ถ่านหิน และพลังงานน้ า 
ในการน้ี ฝ่ายบอสเนีย
ขอให้ฝ่ายไทยเร่งรัดการ
จัดท าความตกลงยกเว้น
การตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางทูตและหนังสือ
เดินทางราชการ และ
ขอให้พิจารณาการออก 
visa on arrival ส าหรับ
นักท่องเที่ยวบอสเนียฯ 

  

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

1. เม่ือวันที่ ๗ มี.ค. ๕๘ 
รมช.กต. และรองปลัด 
กต. (นายวิทวัส 
ศรีวิหค) ร่วมพิธีเปิด
นิทรรศการเฉลิมฉลอง
ความสสัมพันธ์ไทย – 
สหราชอาณาจักรครบ 
๕๐๐ ปี “Forward into 
the 5thCentury of 
Thailand-UK 
Relations” ณ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เอมบาสซ่ี โดยที่
นิทรรศการน้ีจัดขึ้นเพื่อ
ฉลองการที่ไทยและส
หราชอาณาจักรมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ยาวนานกว่า ๔๐๒ ปี 
และเพื่อเสริมสร้าง 
ความตระหนักรู้ 
ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนไทยและ
ต่างประเทศทราบถึงสาย
สัมพันธ์อันดี และความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดและ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ครอบคลุมทุกมิติระหว่าง
ไทย-สหราชอาณาจักร 
ซ่ึง หัวข้อหลักของ
นิทรรศการ ได้แก่ (๑) 
ความสัมพันธ์ในระดับ
พระราชวงศ์ 
(๒) ประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศ (๓) การค้าและ
การลงทุน (๔) การศึกษา 
และ (๕) ความร่วมมือ
ด้านสังคม วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 

  

1. เม่ือวันที่ ๙ มี.ค. ๕๘ 
นาย Vladimir 
Radulovic 
เอกอัครราชทูตมอนเตร
นิโกรประจ าประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ 
กต. โดยที่ไทยและมอน
เตเนโกรยังสามารถเพิ่ม
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจได้อีกมาก โดย



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

กระตุ้นให้มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือน
คณะนักธุรกิจระหว่างกัน 
โดยฝ่ายมอนเตเนโกร
เชิญชวนให้ไทยเข้าไป
ลงทุนในมอนเตเนโกร 
โดยเฉพาะสาขาการ
ท่องเที่ยว และ
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน ในการน้ี 
เอกอัครราชทูตมอนเตเน
โกรได้เชิญ รอง นรม./
รมว.กต. เยือนมอนเตเน
โกร โดยอาจพิจารณา
เยือนประเทศใน
คาบสมุทรบอลข่านใน
โอกาสเดียวกันด้วย ซ่ึง 
รอง นรม./รมว.กต. ตอบ
รับในหลักการ 

  

  

1. เม่ือวันที่ ๑๐ – ๑๒ มี.ค. 
๕๘ รอง นรม./รมว.กต. 
เข้าร่วม 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

การประชุม The 
7th Edition of the 
Delhi Dialogue ณ กรุง
นิวเดลี ประเทศอินเดีย 
โดยรองปลัด กต. (นาย
นภดล เทพพิทักษ์) ร่วม
คณะโดยรอง นรม./
รมว.กต. กล่าวสุนทร
พจน์ในการประชุม ซ่ึง
เน้นถึงความส าคัญทาง
ยุทธศาสตร์ที่อินเดียมีต่อ
อาเซียน และเสนอว่า
อินเดียสามารถเป็น
ประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้
และตะวันออกกลางของ
อาเซียน ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็พร้อมที่จะ
เป็นประตูสู่อาเซียนและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้กับอินเดีย ทั้งน้ี ไทย
ประสงค์ให้เร่งรัด 
การก่อสร้างโครงการ
ถนนสามฝ่าย ไทย-เมียน
มาร์-อินเดีย ให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ระหว่างอินเดียกับ
อาเซียน ซ่ึงจะช่วยขยาย
การค้า การลงทุน
ระหว่างกัน 
       ในโอกาสน้ี รอง 
นรม./รมว.กต. ได้พบ
หารือทวิภาคีกับบุคคล
ต่าง ๆ ดังน้ี 
       (๑) นาง Sushma 
Swaraj รมว.กต. อินเดีย 
โดยได้หารือเก่ียวกับการ
จัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วม
ไทย-อินเดีย การ
ท่องเที่ยว การส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการ 
และการเร่งรัด 
การเจรจาจัดท าความตก
ลงเขตการค้าเสรี ไทย-
อินเดีย โดยฝ่ายอินเดีย
สนใจที่จะมีส่วนร่วมใน
โครงการพัฒนาท่าเรือน้ า
ลึก/ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย ซ่ึงไทยพร้อมจะ
จัด Roadshow เพื่อให้
ข้อมูลแก่นักลงทุนอินเดีย



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ด้วย 
       (๒) นาย 
Manohar Parrikar 
รมว.กห. อินเดีย โดยทั้ง
สองฝ่ายยืนยันถึง
ความสัมพันธ์ทางทหารที่
ราบรื่นและความร่วมมือ
ที่ใกล้ชิดมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนการเยือน
ระหว่างกัน โดย 
ปลัด กห. มีก าหนดการ
น าคณะเยือนอินเดียใน
เดือน มี.ค. ๒๕๕๘ และ
ฝ่ายไทยขอเชิญ รมว.กห. 
อินเดียเยือนไทย 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๘ 
นาย Valery Sadokho 
เอกอัครราชทูตเบลารุส
ประจ าประเทศไทย เข้า
เยี่ยมคารวะ รอง นรม./
รมว.กต. ณ กต. โดยทั้ง
สองฝ่ายหารือเก่ียวกับ
แนวทางในการพัฒนา



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ความสัมพันธ์ การ
แลกเปลี่ยนการเยือน
ระดับสูง และการ
ส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจ โดย
เบลารุสสนใจขยายลู่ทาง
การส่งออกสินค้าในไทย 
โดยเฉพาะปุ๋ยโปแตซ 
ยางรถยนต์ รถบรรทุก 
และรถแทรกเตอร์ 
ในขณะที่ภาคเอกชนไทย
สนใจส่งออกยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้า
เกษตรแปรรูปไปยัง
เบลารุส ตลอดจนเน้นย้ า
ความประสงค์ในการเปิด
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ใน
เมืองหลวงของแต่ละฝ่าย 
       ในการน้ี ทั้งสอง
ฝ่ายได้ร่วมลงนามความ
ตกลงระหว่างไทยกับ
เบลารุสว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตรา
ส าหรับผู้ถือหนังสือ 
เดินทางทูตและราชการ 
ซ่ึงนับเป็นความตกลง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ส าคัญในการกระชับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคี 
และจะช่วยส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนการเยือน
ระหว่างภาครัฐต่อไป 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๘ 
นาย Lutfi Rauf 
เอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจ า
ประเทศไทย เข้าเยี่ยม
คารวะ ปลัด กต. 
เรื่องการประชุม Asian-
African Summit 2015 
ณ กต. โดยทั้งสองฝ่าย
หารือเก่ียวกับการฉลอง
ครบรอบความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-
อินโดนีเซีย ๖๕ ปี 
ประเด็นเรื่องการประมง
ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย 
และ เอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียได้เชิญ นรม. 
เข้าร่วมการประชุม 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

Asian-African Summit 
2015 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๘ 
เอกอัครราชทูตกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาค
แอฟริกา (แอฟริกาใต้ 
ไนจีเรีย อียิปต์ โมร็อกโก 
และเคนยา) 
เข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. ณ กต. 
โดย รอง นรม./รมว.กต. 
ย้ าว่าไทยให้ความส าคัญ
อย่างสูงแก่แอฟริกาใน
ทุกมิติ และหวังว่าจะได้
พบกับผู้น าประเทศต่าง 
ๆ ของแอฟริกา ระหว่าง
การประชุม Asia-Africa 
Conference ณ เมือง
บันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย ในเดือน 
เม.ย. ๒๕๕๘ 
       เอกอัครราชทูต
แอฟริกาใต้ฯ ซ่ึงเป็นผู้น า
เอกอัครราชทูตกลุ่ม



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ประเทศในภูมิภาค
แอฟริกาในการหารือครั้ง
น้ี ยืนยันการสนับสนุน
ของประเทศกลุ่ม
แอฟริกาต่อรัฐบาลไทย 
และการด าเนินการต่างๆ 
ของรัฐบาลในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านน้ีด้วย พร้อม
ทั้งย้ าความส าคัญของ
นโยบาย Thai-Africa 
Initiative ซ่ึงเป็นเวที
ส่งเสริมความร่วมมือใต้-
ใต้ (South-South 
Cooperation) ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและการ
พัฒนา โดยมีหลายสาขา
ที่ไทยและแอฟริกา
สามารถร่วมมือกันเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกันของ
ทั้งสองฝ่าย 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘ 
นาย Mevlüt 
Çavuşoğlu รมว.กต.
ตุรกี เข้าพบหารือกับ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

รอง นรม./รมว.กต. ณ 
กต. โดยทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้อง 
ที่จะยกระดับ
ความสัมพันธ์เป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
และเห็นควรเร่งการ
จัดท าความตกลงด้าน
การค้าเสรีไทย-ตุรกี
โดยเร็วเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการค้า ๒ 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปี ๒๕๖๑ 
และการจัดท าความตก
ลงอ่ืน ๆ ที่ยังคั่งค้าง 
อาทิ ความร่วมมือด้าน
การเกษตร การเดินเรือ 
ศุลกากร การทหารและ
การฝึกก าลังพล 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘ 
กต. ร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูต
ไอร์แลนด์ประจ า
ประเทศไทยร่วมกันจัด



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

งานฉลองครบรอบ
ความสัมพันธ์ทางการทูต 
ไทย – ไอร์แลนด์ ๔๐ ปี 
ณ กต. เพื่อแสดงถึงมิตร
ไมตรีและความร่วมมือที่
ดียิ่งในด้านต่าง ๆ 
ระหว่างสองประเทศ 
โดยเฉพาะด้านการค้า 
การท่องเที่ยว และ
การศึกษา 
       โดยฝ่ายไทยให้
ความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ไอร์แลนด์ในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) 
ซ่ึงเป็นสาขาที่ไอร์แลนด์
มีความเชี่ยวชาญ เพื่อ
ยกระดับการศึกษาของ
ไทยในสาขาดังกล่าว ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา 
ขีดความสามารถการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ไทยผ่านการส่งเสริม
นวัตกรรม ทั้งน้ี ไทยเคย



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ส่งคณะนักวิทยาศาสตร์
และนักวิจัยไปศึกษา
ระบบและนโยบายใน
การส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เป็นเลิศ 
ที่ไอร์แลนด์เม่ือปี ๒๕๕๖ 
และ ๒๕๕๗ 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘ 
นาย Reuben 
Levermore 
เอกอัครราชทูต
นิวซีแลนด์ประจ า
ประเทศไทย เข้าเยี่ยม
คารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ 
กต. โดย รอง นรม./
รมว.กต. แจ้งความ
ประสงค์ของไทยในการ
พัฒนาความร่วมมือกับ
นิวซีแลนด์ในมิติต่าง ๆ 
โดยใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงที่มีอยู่ และ
พร้อมจัดกิจกรรมฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ปี 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ความสัมพันธ์อาเซียน-
นิวซีแลนด์ในปี ๒๕๕๘ 
และกิจกรรมฉลอง
ครบรอบ ๖๐ ปี การ
สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-
นิวซีแลนด์อย่างเป็น
ทางการ ในปี ๒๕๕๙ 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘ 
นางสาว Saida Muna 
Tasneem. 
เอกอัครราชทูต
บังกลาเทศประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ 
กต. โดยทั้งสองฝ่ายได้
หารือเก่ียวกับ 
ความร่วมมือระหว่างไทย
กับบังกลาเทศในหลาย
มิติ อาทิ การส่งเสริม
ความร่วมมือในด้าน
การค้าการลงทุน ด้าน
แรงงาน การท่องเที่ยว 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

วัฒนธรรมและศาสนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้ง
ความร่วมมือในเวทีพหุ
ภาคี 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘ 
นาย Shigekazu Sato 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทย เข้า
เยี่ยมคารวะ รอง นรม./
รมว.กต. เพื่ออ าลา
เน่ืองจากพ้นหน้าที่ ณ 
กต. โดยรอง นรม./
รมว.กต. ขอบคุณ ออท. 
ญี่ปุ่น ส าหรับบทบาทที่
ส าคัญและสร้างสรรค์ใน
การกระชับความสัมพันธ์
ไทย-ญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดและ
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ใน 
ทุกระดับ 

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

1. เม่ือวันที่ ๑๘ – ๒๑ มี.ค. 
๕๘ รอง นรม./รมวกต. 
เข้าร่วม 
การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคี 
ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๒ 
ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม สาระส าคัญ
สรุปได้ดังน้ี 
       (๑) ด้านการเมือง
และความม่ันคง ทั้งสอง
ฝ่ายยินดีที่หน่วยงาน 
ด้านความม่ันคงมีความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิด และ
เห็นพ้องให้กระชับ 
ความร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านความม่ันคง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะกรณี
เรือประมงรุกล้ าน่านน้ า
เพื่อท าประมงผิด
กฎหมาย โดยเห็นพ้องที่
จะตั้งคณะท างานร่วม
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
       (๒) ด้าน



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

เศรษฐกิจ ในปี ๒๕๕๗ 
มูลค่าการค้าทวิภาคีไทย-
เวียดนาม เพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ ๑๓ จากปี 
๒๕๕๖ โดยไทยพร้อม
สนับสนุนการจัดงาน
แสดงสินค้าของ
เวียดนามในไทย และ
ผลักดันให้มีการประชุม
ระหว่างภาคเอกชนโดย
สภาธุรกิจของทั้งสอง
ฝ่าย 
       นอกจากน้ี ทั้งสอง
ฝ่ายยินดีต่อโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของไทย
ในเวียดนาม โดยเฉพาะ
ด้านพลังงานและ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
ซ่ึงหากแล้วเสร็จ จะเพิ่ม
มูลค่าการลงทุนของไทย
ในเวียดนามอีก ๕ เท่า 
ในการน้ี ไทยได้เสนอให้
เวียดนามพิจารณาใช้
ตลาดทุนไทยเป็นแหล่ง
ระดมเงินทุนส าหรับ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ภาคเอกชนเวียดนาม 
       (๓) ด้านความ
เชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องที่จะร่วมมือกัน
พัฒนาความเชื่อมโยงทั้ง
ทางบกและทางทะเล 
โดยเห็นพ้องในหลักการ
เพื่อจัดท าความตกลง ๓ 
ฝ่าย ได้แก่ (๑) ความตก
ลงส าหรับการเปิด
ให้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางระหว่างไทย - 
สปป.ลาว - เวียดนาม 
(๒) ความตกลงส าหรับ
การเปิดให้บริการรถ
โดยสารประจ าทาง
ระหว่างไทย - กัมพูชา – 
เวียดนาม และ (๓) 
ความตกลงส าหรับการ
เดินเรือตามแนวชายฝั่ง
ทะเลระหว่างไทย - 
กัมพูชา - เวียดนาม โดย
จะเร่งหารือกับลาวและ
กัมพูชา และจัดตั้ง
คณะท างาน ๓ ฝ่ายเพื่อ
น าไปสู่การด าเนินการ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ในทางปฏิบัติโดยเร็ว 
       ทั้งน้ี ไทยจะเป็น
เจ้าภาพการประชุม
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการ
ต่างประเทศเก่ียวกับการ
พัฒนาแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก - 
ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor) 
ไทย - ลาว - เวียดนาม
ในเดือน พ.ค. ๒๕๕๘ 
       (๔) ด้านแรงงาน
เวียดนามขอบคุณที่ไทย
ได้ให้การดูแลอ านวย 
ความสะดวกในการ
ลงทะเบียนแรงงาน
เวียดนามในไทย โดยทั้ง
สองฝ่ายจะเร่งการเจรจา
จัดท าบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
แรงงานและความตกลง
ว่าด้วยการจ้างแรงงาน 
เพื่อจัดระบบแรงงานต่าง
ด้าวและการน าเข้า



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

แรงงานเวียดนามในไทย
อย่างถูกกฎหมาย 

       ในการน้ี รอง นรม./รมว.กต. 
ของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามใน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่าง กต. ไทยกับ
เวียดนาม เพื่อผลักดันและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือ 
ด้านการต่างประเทศและการทูต
ระหว่างไทยกับเวียดนาม ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
       ในโอกาสน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ได้หารือทวิภาคีกับ 
นาย Pham Binh Minh รมว.กต. 
เวียดนาม ซ่ึงทั้งสองฝ่ายได้ใช้
โอกาสน้ีหารือแนวทางในการสาน
ความร่วมมือที่ด าเนินมาให้เพิ่มพูน
ขึ้นในทุกสาขาอย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนสนับสนุนการเป็น
ประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์
ร่วมกันของประชาชนสองประเทศ
และ 
ของภูมิภาค โดยฝ่ายไทยเน้นย้ า
ความมุ่งม่ันของไทยในการส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ของไทยและเวียดนามตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อความเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม 
ปี ๒๐๑๕ - ๒๐๑๘ และสานต่อผล
การเยือนของ นรม. เม่ือวันที่ ๒๗-
๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๓ – ๑๔ มี.ค. 
๕๘ ในโอกาสการประชุม
สหประชาชาติระดับโลก
ว่าด้วยการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ 
ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได 
ประเทศญี่ปุ่น นรม. และ 
รอง นรม./รมว.กต.ได้
พบหารือกับบุคคลต่าง ๆ 
ดังน้ี 
       (๑) นรม. หารือทวิ
ภาคีกับ นรม. ญี่ปุ่น 
            นรม. ญี่ปุ่น
ประสงค์จะส่งเสริมความ
ร่วมมือกับไทยอย่าง
ครอบคลุม ทั้งด้านระบบ
รถไฟ โครงการทวาย 
โรงไฟฟ้าพลังงาน 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ถ่านหิน ด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ และด้านความ
ม่ันคง ซ่ึง นรม. 
เห็นพ้อง โดยขอให้มีการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้านระบบรางและ
โครงการทวายโดยเร็ว 
และหวังว่าผู้น าสามฝ่าย 
(ไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมาร์) 
จะได้หารือเรื่องโครงการ
ทวายร่วมกันในการ
ประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขง-
ญี่ปุ่น ในเดือน ก.ค. 
๒๕๕๗ 
            นรม. ขอให้
ฝ่ายญี่ปุ่นเปิดตลาด
สินค้าเกษตรให้ไทย
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเน้ือ
สุกรแปรรูป ข้าว 
ยางพารา ผลไม้ และ
เร่งรัดกระบวนการ
น าเข้ามะม่วงจากไทยอีก 
๒ สายพันธ์ุ (เขียวเสวย
และ 
โชคอนันต์) ส่วนไทยจะ
พิจารณายกเลิกเงื่อนไข



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

การน าเข้าอาหารปลอด
การปนเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีจาก ๓ 
จังหวัดของญี่ปุ่นด้วยดี 
ขอให้ญี่ปุ่นจริงจังกับการ
พัฒนาบุคลากรไทยใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
มากขึ้น ไทยจะรับฟัง
ข้อเสนอแนะของนัก
ลงทุนญี่ปุ่นเพื่อลด
อุปสรรคด้านการลงทุน 
โดยได้ผ่อนปรนเงื่อนไข
การน าเข้าเครื่องจักรที่มี
อายุใช้งานมากกว่า ๕ ปี
แล้ว นอกจากน้ัน ขอให้
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมา
เที่ยวไทยมากขึ้น และ
ยืนยันว่าสถานการณ์ใน
ไทยมีความปลอดภัย 
       (๒) นรม. หารือกับ
เลขาธิการสหประชาชาติ 
            - เลขาธิการ
สหประชาชาติเชิญ นรม. 
เข้าร่วมการประชุมผู้น า
เพื่อรับรองวาระการ
พัฒนาภายหลัง ค.ศ. 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ 
๒๕-๒๗ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ 
นครนิวยอร์ก 
            - นรม. ยืนยัน
ความร่วมมือกับ
สหประชาชาติ 
โดยเฉพาะความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา 
            - นรม. แจ้ง
พัฒนาการทางการเมือง
ของไทยให้เลขาธิการ
สหประชาชาติทราบ ว่า
ไทยก าลังด าเนินการตาม 
Roadmap ที่ได้ก าหนด
ไว้ 
       (๓) รอง นรม./
รมว.กต. หารือกับนาง 
Helen Clarkผู้บริหาร
สูงสุดโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ 
(United Nations 
Development 
Program) 
            ทั้งสองฝ่าย
แสดงความมุ่งม่ันที่จะ
ส่งเสริมความเป็น



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

หุ้นสว่นทางยุทธศาสตร์
ระหว่างกัน โดย UNDP 
ให้ความส าคัญกับ
บทบาท 
ของไทยในฐานะประเทศ
ที่ให้ความร่วมมือทาง
วิชาการกับประเทศก าลัง
พัฒนาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๙ – ๒๑ มี.ค. 
๕๘ ปลัด กต. เข้าร่วม
ประชุมหารือภายใต้
กรอบ Plan of 
Consultations ระหว่าง 
กต. ไทย และ 
กต. รัสเซีย ณ กรุง
มอสโก ประเทศรัสเซีย 
โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือ 
ถึงการเตรียมการเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการ
ของ นรม. รัสเซีย โดยใน
การเยือนดังกล่าวจะมี
การหารือประเด็น
การเมือง ความม่ันคง 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

เศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน ประเด็นระดับ
ภูมิภาค และประเด็น
ระดับระหว่างประเทศ 
รวมถึงจะผลักดันให้มี
การลงนามความตกลง
ภาครัฐ 
จ านวน ๗ ฉบับ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ 
นาย Guan Mu อดีต
เอกอัครราชทูตจีน
ประจ าประเทศไทย เข้า
เยี่ยมคารวะ รมช.กต. ณ 
กต. ทั้งสองฝ่าย
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เก่ียวกับความสัมพันธ์
ไทย-จีน และ 
การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาการ 
(think tanks) ระหว่าง
กัน โดยเฉพาะกับ
สถาบันการต่างประเทศ
สราญรมย์ (Saranrom 
Institute of Foreign 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

Affairs หรือ SIFA) 
สถาบันพระปกเกล้า 
สถาบันวิจัยแห่งชาติ 
และสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ โดยที่ผ่านมา สถาบัน
การต่างประเทศจีน 
(Chinese People’s 
Institute of Foreign 
Affairs หรือ CPIFA) มี
ความร่วมมือกับ SIFA 
และลงนามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างกันเม่ือปี 
๒๕๕๓ 
      รมช.กต. บรรยาย
สรุปแก่ฝ่ายจีนเก่ียวกับ
พัฒนาการล่าสุดของ
ประเทศไทย โดยย้ าว่า
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
ก าลังร่วมมือปฏิรูป 
ในหลายด้าน เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและความมี
ประสิทธิภาพใน 
การด าเนินงานของ
รัฐบาล 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๘ 
Sir Julian King อธิบดี
กรมเศรษฐกิจและการ
กงสุลของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหราช
อาณาจักร 
เข้าเยี่ยมคารวะ ปลัด 
กต. ณ กต. โดย ปลัด 
กต. ได้ชี้แจงความ
คืบหน้าในการร่าง
รัฐธรรมนูญและแจ้งว่า 
นรม. ยืนยันว่าจะมีการ
เลือกตั้งโดยเร็ว 
      สหราชอาณาจักร
ประสงค์ให้ทั้งสองฝ่าย
เพิ่มปริมาณการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว
ระหว่างกัน และหวังว่า
ไทยจะมีกฎระเบียบที่
เอ้ือต่อการค้า การลงทุน 
โดยเฉพาะธุรกิจภาค
บริการ นอกจากน้ีได้
กล่าวชื่นชมบทบาทไทย
ในอาเซียน รวมถึงแสดง
ความพร้อมที่จะร่วมมือ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

กับไทยในกรอบ
สหประชาชาติ ใน
ประเด็น Post-2015 
Development Goals 
      ฝ่ายสหราช
อาณาจักรขอบคุณที่
ประเทศไทยดูแล
นักท่องเที่ยวชาวบริติช
ซ่ีงปลัด กต. ย้ าว่าไทย
พร้อมที่จะดูแล และ กต. 
พร้อมช่วยประสานและ
ติดตามคดีต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับชาวบริติชใน
ประเทศไทย 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๘ 
นรม. มอบหมายให้ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็น
ผู้แทนร่วมลงนามแสดง
ความอาลัยต่อนายลี 
กวน ยู อดีต นรม. คน
แรกแห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ณ สถาน
เอกอัครราชทูตสิงคโปร์
ประจ าประเทศไทย ใน



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

การน้ี รอง นรม./
รมว.กต. มอบพวงหรีด
ของ นรม. และของรอง 
นรม./รมว.กต. พร้อม
มอบสารแสดงความ
เสียใจจาก นรม. ถึง 
นรม. สิงคโปร์ ผ่าน
เอกอัครราชทูตสิงคโปร์
ประจ าประเทศไทย ทั้งน้ี 
นรม. มีโทรศัพท์ถึง นรม. 
สิงคโปร์เพื่อแสดง 
ความเสียใจ และจะ
เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อ
เข้าร่วมพิธีศพของ 
นายลี กวน ยู ในวันที่ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๕๘ 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๘ 
นาง Shamshad 
Akhtar เลขาธิการ
บริหารคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง
เอเชียและแปซิฟิก 
(Economic and 
Social Commission 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

for Asia and the 
Pacific หรือ ESCAP) 
เข้าพบหารือกับรองปลัด 
กต. ณ กต. ทั้งสองฝ่าย
หารือถึงความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนและ 
ESCAP โดยไทยยืนยัน
เจตนารมณ์ในการ
สนับสนุนการจัดการ
ประชุม ESCAP 71 ที่
กรุงเทพฯ รวมทั้งพร้อม
สนับสนุน ESCAP ใน
การเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับส านัก
เลขาธิการอาเซียน 
โดยเฉพาะในบริบทของ
วาระการพัฒนาภายหลัง 
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายได้
หารือเรื่องการจัดท า 
ASEAN Community’s 
Post-2015 Vision โดย
รองปลัดฯ กต. แจ้งว่า
ไทยได้ผลักดันให้
ประเด็นด้านการดูแล
แรงงานต่างชาติและ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

การค้ามนุษย์ปรากฏอยู่
ในวิสัยทัศน์ดังกล่าว 

2. เม่ือวันที่ ๒๕ – ๒๖ มี.ค. 
๕๘ นรม. เดินทางเยือน 
บรูไนดารุสซาลามอย่าง
เป็นทางการ สาระส าคัญ
สรุปได้ดังน้ี 
      - นรม. เข้าเฝ้าฯ 
และหารือทวิภาคีกับ
สมเด็จพระราชาธิบดีฯ 
แห่งบรูไนฯ โดยทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพ้องให้ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยน 
การเยือนระดับสูงอย่าง
สม่ าเสมอ ในการน้ี 
สมเด็จพระราชาธิบดีฯ 
ทรงตอบรับค ากราบ
บังคมทูลเชิญของ นรม. 
ในการเสด็จพระราช
ด าเนินเยือนไทยอย่าง
เป็นทางการ 
      - นรม. กราบบังคม
ทูลเก่ียวกับพัฒนาการ
การด าเนินงานตาม 
Roadmap ของรัฐบาล 
นอกจากน้ี ได้ชื่นชม



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ด้านวิชาชีพตามวิสัยทัศน์
แห่งชาติ Wawasan 
๒๐๓๕ ของบรูไนฯ ซ่ึง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ประเทศไทยปี ๒๕๕๘-
๒๕๖๓ 
      - ด้านความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงทาง
อาหารและประมง ไทย
และบรูไนฯ มีการลงนาม
ร่างบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้าน
การเกษตรและเห็นพ้อง
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการ 
ตามบันทึกความเข้าใจที่
มีอยู่ระหว่างกัน 
นอกจากน้ี ฝ่ายไทยแจ้ง
ความสนใจที่จะลงทุน
ร่วมในเขตประมงของ
บรูไนฯ ที่เปิดให้ต่างชาติ
เข้าไปท าประมง โดย
ขอให้บรูไนฯ พิจารณา
ให้ความส าคัญล าดับต้น
กับภาคเอกชนไทย 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

      - นรม. ขอบคุณ
บรูไนฯ ที่น าเข้าข้าวจาก
ไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ซ่ึงสมเด็จพระราชาธิบดีฯ 
ตรัสว่ากว่าร้อยละ ๙๐ 
ของการน าเข้าข้าวเป็น
ข้าวไทยและพร้อมขยาย
การน าเข้าข้าวจากไทย
ต่อไป 
      - ด้านอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล นรม. 
ยินดีกับบรูไนฯ ที่มี
มาตรฐานตราสินค้าฮา
ลาลเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และโดยที่
ไทยมีความเชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรม
ดังกล่าว จึงเห็นว่าทั้ง
สองประเทศสามารถ
ร่วมมือกันด้าน
อุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลเพื่อการส่งออก และ
สนับสนุนการสานต่อ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างศูนย์ Bio 
Innovation Corridor 
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และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮา
ลาล จุฬาลงกรณ์ 
ด้านการวิจัยและการ
พัฒนาเทคโนโลยีฮาลาล 
      - นรม. เชิญชวน
บรูไนฯ ร่วมลงทุนใน
นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึง
รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น
ศูนย์ผลิตอาหารฮาลา
ลของไทย และสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนไทยเข้า
ร่วมการประชุม“Brunei 
Bio-Tech and Food 
Conference 2015” ใน
เดือน พ.ค. ๒๕๕๘ ณ 
บันดาร์เสรีเบกาวัน 
      - ด้านพลังงาน ทั้ง
สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะ
ร่วมมือด้านพลังงาน
ทดแทนโดยเฉพาะการ
ค้นคว้าวิจัยผ่าน Brunei 
National Energy 
Research Institute 
และแจ้งว่าไทยสนใจที่จะ
ซ้ือก๊าซธรรมชาติเหลว
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และถ่านลิกไนต์ของ
บรูไนฯ 
      - ด้านความร่วมมือ
ด้านการทหาร มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือน 
และทั้งสองฝ่ายให้
ความส าคัญกับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน
การทหารระหว่างกัน 
      - ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ นรม. 
ขอบคุณที่บรูไนฯ 
สนับสนุนแนวทางของ
ไทยในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในกรอบความร่วมมือ
อิสลามและขอบคุณที่
บรูไนฯ ให้การสนับสนุน
การสมัครเป็นสมาชิกไม่
ถาวรของคณะมนตรี
ความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติ วาระปี 
๒๐๑๗ – ๒๐๑๘ 
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1. เม่ือวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๘ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุง
จาการ์ตา 
พร้อมด้วยคณะผู้แทน
กรมการกงสุล กต. และ
ผู้แทนกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ ตลอดจน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ของไทยซ่ึงได้เดินทางไป
เกาะอ าบน อินโดนีเซีย 
เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ
และส่งกลับลูกเรือ
ประมงไทยที่ตกค้างอยู่
ในเกาะอ าบน ได้เข้าพบ
หารือกับ หัวหน้า
ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองอ าบนและหัวหน้า
ท่าเรืออ าบน เพื่อ
ประสานงานในการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกเรือ
ประมงไทยที่ตกค้างอยู่
ในเกาะอ าบนและ
ประสานงานเก่ียวกับ
กระบวนการส่งตัวลูกเรือ
ประมงไทยกลับประเทศ 
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      ในการน้ี คณะฯ ได้
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
เยียวยาและส่งกลับ
แรงงานไทยใน
อินโดนีเซียที่ท่าเรืออ า
บนเป็นการชั่วคราว 
ระหว่างวันที่ ๒๙ มี.ค. – 
๓ เม.ย. ๕๘ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการ
ตรวจสอบข้อมูลของ
ลูกเรือประมงไทยที่
ประสงค์เดินทางกลับ
ไทย โดยในชั้นน้ี มีลูก
เรือประมงไทยที่แสดง
ความประสงค์จะเดินทาง
กลับไทยแล้ว ๓๓ คน ซ่ึง
สถานเอกอัครราชทูตฯ 
และ กต. จะด าเนินการ
ตามแนวทางในการส่งตัว
ลูกเรือประมงไทยกลับ
ประเทศต่อไป 
      อน่ึง กต. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
ในการให้ความช่วยเหลือ
และน าลูกเรือประมงไทย
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ที่ตกทุกข์ได้ยาก 
ที่เกาะอ าบนและบริเวณ
ใกล้เคียง ประเทศ
อินโดนีเซีย กลับประเทศ
ไทย โดยนับตั้งแต่เดือน 
ต.ค. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา 
ได้ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือและส่งลูกเรือ
ประมงไทยที่ตกค้างใน
เกาะต่าง ๆ ของ
อินโดนีเซียกลับประเทศ
ไทยแล้ว ๒๐ ครั้ง รวม
จ านวนลูกเรือประมงไทย
ทั้งหมด ๑๖๙ คน โดยใน
จ านวนน้ีเป็นลูกเรือ
ประมงไทยที่ตกค้างอยู่ที่
เกาะอ าบน ๙๑ คน 

  

  

1. เม่ือวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
รองปลัด กต. เป็น
ประธานการประชุม
หน่วยงานราชการต่าง ๆ 
เพื่อประมวลสถานการณ์
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ล่าสุดและทบทวน
แผนการอพยพให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
คนไทยที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะสงครามใน
เยเมน ที่ประชุมซ่ึง
ประกอบด้วยหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กองบัญชาการกองทัพ
ไทย กองทัพอากาศ 
ส านักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านัก
งบประมาณ กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ 
บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง และ
หน่วยงานภายใน กต. 
ได้รับทราบรายงานและ
ประเมินสถานการณ์การ
สู้รบรวมทั้งสถานการณ์
การเมืองในเยเมนล่าสุด 
และได้มีความเห็น
ร่วมกันให้ท าการอพยพ 
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ทบทวนแผนการอพยพ 
ก าหนดจุดรอรับ จุด
ส่งกลับ และเส้นทางที่จะ
ใช้ในการอพยพ ตาม
ความเหมาะสมของ
สถานการณ์ โดยได้
ซักซ้อมภารกิจของแต่ละ
หน่วยให้อยู่ในสภาพ
พร้อมปฏิบัติ 
      ที่ประชุมได้รับ
ทราบการที่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงมัสกัต ได้จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการส่วนหน้า 
บริเวณชายแดน เยเมน-
โอมาน 
เพื่อประสานและท าการ
อพยพ โดยจะมีการ
จัดส่งหน่วยปฏิบัติงาน
เข้าไปในเยเมน เพื่อ
รวบรวมนักศึกษาให้
ออกมาจากพื้นที่เสี่ยง 
เคลื่อนย้ายไปในที่
ปลอดภัยโดยทางบก 
และเพื่อเตรียมการ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศ
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ต่อไปทางอากาศ โดยใช้
เครื่องบินเหมาล าใน
พื้นที่ ในขณะเดียวกันก็มี
การเตรียมพร้อม 
(standby) เครื่องบิน
กองทัพอากาศ เพื่อ
ปฏิบัติการในกรณีจ าเป็น 
รวมทั้ง 
การจัดชุดปฏิบัติการ
เสริมจากประเทศไทย
หากสถานการณ์ทวีความ
รุนแรง โดยการอพยพ
น้ัน จะค านึงถึงความ
ปลอดภัยสูงสุดและความ
สมัครใจ 
      ในการอพยพน้ีน้ัน 
สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงริยาด เป็น
หน่วยสนับสนุน ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูต
ไทยแห่งต่าง ๆ ใน
ตะวันออกกลางในการ
จัดบุคลากรเข้าไป
ปฏิบัติงาน 
นอกเหนือจาก
ประสานงานกับสถาน
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อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

เอกอัครราชทูตอาเซียน
และมิตรประเทศอ่ืน ๆ 
ในพื้นที่ ในการน้ีทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมี
ความพร้อมและยินดีให้
ความร่วมมือ โดยจะมี
การประชุมเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับแผนปฏิบัติการ
อพยพให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของ
สถานการณ์ต่อไป 

  

กรอบพหุภาค ี

1. เม่ือวันที่ ๒๘ ก.พ. – ๕ 
มี.ค. ๕๘ รอง นรม./
รมว.กต. เข้าร่วมการ
ประชุมคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ สมัยที่ 
๒๘ ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส โดย 
ปลัด กต. ร่วมคณะด้วย 
      รอง นรม./รมว.กต. 
ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ประชุมระดับสูง (High 
Level Segment) ของ
การประชุมคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ โดยเน้น
ความเชื่อมโยงระหว่าง
สิทธิมนุษยชนกับ 
การพัฒนาและความ
ม่ันคง โดยเฉพาะใน
กระบวนการก าหนด
วาระการพัฒนาภายหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อให้
ทุกคนได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาและการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และควรให้
ความส าคัญเป็นพิเศษกับ
กลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก 
ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
แรงงานย้ายถิ่น ทั้งน้ี 
รอง นรม./รมว.กต. ได้
ยกตัวอย่าง 
การด าเนินการของ
รัฐบาลไทยในการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ที่ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ในช่วงปลายปี ๒๕๕๗ 
จ านวน ๑.๖ ล้านคน ท า
ให้แรงงานต่างด้าวได้รับ
การคุ้มครองและได้รับ
การบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึงตามหลัก
มนุษยธรรม และได้ย้ า
ความส าคัญของความ
ร่วมมือทางวิชาการใน
การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
นอกจากน้ี ยังย้ าถึงความ
มุ่งม่ันของไทยในการ
สนับสนุน 
การด าเนินงานของคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนฯ 
เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ผลที่เป็นรูปธรรม และ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

1. เม่ือวันที่ ๑๓ – ๑๔ มี.ค. 
๕๘ นรม. เข้าร่วมการ
ประชุมสหประชาชาติ
ระดับโลกว่าด้วยการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได 
ประเทศญี่ปุ่น โดย รอง 
นรม./รมว.กต. และปลัด 
กต. ร่วมคณะด้วย สรุป
สาระส าคัญได้ดังน้ี 
       (๑) นรม. ได้เข้า
เฝ้าฯ สมเด็จพระ
จักรพรรดิและสมเด็จ
พระจักรพรรดินีแห่ง
ญี่ปุ่นร่วมกับหัวหน้า
รัฐบาลต่าง ๆ และเข้า
ร่วมพิธีการเปิดประชุม 
       (๒) นรม. ได้กล่าว
ถ้อยแถลงต่อที่ประชุม 
ยืนยันเจตนารมย์ของ
ไทยในการร่วมมือกับ
ประชาคมโลกเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ย้ าความส าคัญของการ
ป้องกันและการเตรียม
ความพร้อม และ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

พร้อมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
ความส าเร็จของไทยใน
การจัดการภัยพิบัติ
โดยเฉพาะการเสริมสร้าง
ความต้านทานภัยพิบัติ
ระดับชุมชน โดยยึดตาม
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จ-พระ
เจ้าอยู่หัว ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
(๓) ในโอกาสน้ี นรม. ได้
พบหารือทวิภาคีระหว่าง
การประชุมกับบุคคลต่าง 
ๆ ดังน้ี 
            - การหารือ
ระหว่าง นรม. กับ นรม. 
ญี่ปุ่น 
            - การหารือ
ระหว่าง นรม. กับ
เลขาธิการสหประชาชาติ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

            - การหารือ
ระหว่าง รอง นรม./
รมว.กต. กับผู้บริหาร
สูงสุดโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ 
(United Nations 
Development 
Program หรือ UNDP) 
            - การหารือ
ระหว่าง รมว.มท. กับ
รัฐมนตรีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาที่ดิน การจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศนิว
คาเลโดเนีย ในฐานะ
ประธานกลุ่มประเทศหมู่
เกาะขนาดเล็ก 
(๔) ผลลัพธ์ของการ
ประชุม ที่ประชุมฯ จะ
รับรองเอกสารผลลัพธ์
ของที่ประชุม ได้แก่ 
            - กรอบการ
ด าเนินงานด้านการลด



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ภายหลังปี ๒๐๑๕ 
            - ปฏิญญาทาง
การเมือง เพื่อยืนยัน
เจตนารมณ์ทางการเมือง
ของผู้น าในการลดความ
เสีย่งจากภัยพิบัติ และ
ผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้าน
ภัยพิบัต ิ

  

1. เม่ือวันที่ ๒๗ – ๒๙ มี.ค. 
๕๙ รอง นรม./รมว.กต. 
เข้าร่วมการประชุม 
Boao Forum for Asia 
Annual Conference 
ณ เมือง 
โป๋อ้าว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รอง นรม./
รมว.กต. กล่าวสุนทร
พจน์ในระหว่างพิธีเปิด
การประชุมว่า “Asia’s 
New Future: Towards 
a Community of 
Common Destiny” 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ซ่ึงเป็นหัวข้อการประชุม 
ในปีน้ี มีความหมาย
ส าคัญต่อภูมิภาค 
โดยเฉพาะเม่ือมองใน
บริบทที่ภูมิภาคเอเชีย
เป็นฐานเศรษฐกิจและ
การเจริญเติบโตที่ส าคัญ
ของโลกปัจจุบัน ทั้งน้ี 
การมีอนาคตร่วมกันควร
เป็นไปอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง 
และยั่งยืน ซ่ึงเป็นสิ่งที่
ประเทศไทยให้
ความส าคัญเช่นกัน 

  

1. เม่ือวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. ร่วม
เป็นประธานในพิธีเปิดปี
แห่งความร่วมมือทาง
ทะเลอาเซียน-จีน กับ
นาย Yang Jiechi มนตรี
แห่งรัฐ (เทียบเท่ากับ 
รอง นรม.) ระหว่าง
เดินทาง เข้าร่วมการ
ประชุม Boao Forum 
for Asia (BFA) Annual 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

Conference 2015 ณ 
เมืองโป๋อ้าว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยรอง 
นรม./รมว.กต กล่าว
สุนทรพจน์ในหัวข้อ 
“Jointly Building the 
21st Century 
Maritime Silk Road” 
ว่า ไทยชื่นชมแนวคิด 
"เส้นทางสายไหมทาง
ทะเลในศตวรรษที่ ๒๑" 
และ "แนวเขตเศรษฐกิจ
บนเส้นทางสายไหม" 
ของจีน ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่งและ
กระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย ซ่ึงสอดคล้องกับ
การด าเนินการของไทย 
ทั้งในบริบทประเทศไทย 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
และอาเซียน ในการสร้าง
ความเชื่อมโยงทั้งทาง
ทะเลและบก เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ประชาชนใน



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ภูมิภาคเอเชียได้รับ
ประโยชน์จากการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การลงทุนในห่วงโซ่การ
ผลิตในรูปแบบ 
ประเทศไทย+๑ อย่าง
ทั่วถึง และเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความ
เจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค 
       ในโอกาสน้ี รอง 
นรม./รมว.กต. ได้หารือ
ทวิภาคีกับนาย Yang 
Jiechi โดยได้ ยืนยัน
เจตนารมณ์ของไทยใน
การจัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลองความสัมพันธ์ ๔๐ 
ปี ทางการทูตระหว่าง
ไทย-จีน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่าง
รอบด้านกับจีนให้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น และฝ่ายจีน
พอใจในพัฒนาการ
มิตรภาพระหว่างไทย
และจีนซ่ึงจะส่งผลบวก
ต่อการพัฒนาเส้นทาง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

สายไหมทางทะเลและ
แนวเขตเศรษฐกิจบน
เส้นทางสายไหม และชื่น
ชมบทบาทของ รอง 
นรม./รมว.กต. ในการ
ผลักดันความสัมพันธ์ 
ไทย-จีน ตลอดจน
บทบาทของไทยในการ
เป็นประเทศผู้
ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-
จีน 

  

1. เม่ือวันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. เป็น
ประธานการประชุม 
Asia-Europe Meeting 
(ASEM) Symposium 
on the Future 
Direction of ASEM ณ 
โรงแรมรอยัล ออร์คิด 
เชอราตัน ซ่ึงการประชุม
ครั้งน้ีไทยเป็นเจ้าภาพ 
      ที่ประชุมได้หารือถึง
ทิศทางในอนาคตของ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ASEM ของเจ้าหน้าที่
อาวุโส ASEM เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะที่เป็น
รูปธรรม ก่อนเสนอให้ที่
ประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศ ASEM ใน
เดือน พ.ย. ๕๘ ที่
ประเทศลักเซมเบิร์กให้
ความเห็นชอบ หลังจาก
น้ัน จะเสนอเข้าที่ประชุม
ผู้น า ASEM ครั้งที่ ๑๑ 
ในช่วงเดือน ก.ค. ๕๙ ที่
ประเทศมองโกเลีย 
      ในการน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ได้กล่าวถึง
วิสัยทัศน์ ๕ ข้อ ต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 
ได้แก่ (๑) การสร้างเขต
เศรษฐกิจ ASEM ร่วมกัน 
ผ่านความเชื่อมโยงและ
การติดต่อทางเศรษฐกิจ 
(๒) การผลักดันให้ 
ASEM เป็นเขตที่มี
สันติภาพและเสถียรภาพ 
โดยเสริมสร้างความ
ร่วมมือเพื่อรับมือกับภัย



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

คุกคามด้านความม่ันคง
ทั้งรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ร่วมกัน (๓) 
ส่งเสริมให้สมาชิก ASEM 
แสดงจุดยืนร่วมกันใน
การเคารพความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและ
ศาสนา รวมทั้งส่งเสริม
ความอดกลั้นและทาง
สายกลาง เพื่อแก้ไข
ปัญหาลัทธิหัวรุนแรง
และลัทธิสุดโต่ง (๔) 
เพิ่มพูนความร่วมมือใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและการติดต่อ
ระหว่างประชาชนของ
ทั้งสองภูมิภาค และ (๕) 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และปรับปรุง
กระบวนการ ASEM 
(ASEM Process) ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
น าไปสู่โครงการความ
ร่วมมือที่มีผลเป็น
รูปธรรมระหว่างกัน 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

1. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ข้อ 
๓.๒ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึง
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การ
ท่องเที่ยวที่เน้นบริการ
ทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน โดย
การปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็นและเพิ่ม
ความเข้มงวดในการระวัง
ตรวจสอบ 

      

1. เม่ือวันที่ ๓ – ๗ มี.ค. 
๕๘ อธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ (นาย
ทรงศัก สายเชื้อ) เป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการหารือกับ
สหภาพยุโรป เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของสินค้าประมงไทยใน
ยุโรป ณ ราชอาณาจักร
เบลเยียม โดยฝ่ายไทย
สามารถใช้ข้อมูลปัจจุบัน
หักล้างข้อมูลของฝ่าย
สหภาพยุโรปซ่ึงเป็น
ข้อมูลเก่าได้ นอกจากน้ี 
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ได้ย้ าเจตนารมย์ของ
รัฐบาล 
ในการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงสรุปสาระส าคัญ
ของนโยบายและผลการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
และแนวทางความ

  

กรมอเมริกา
และแปซิฟิก
ใต้/ กรม
ยุโรป/ กรม
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ร่วมมือระหว่างไทย-
สหภาพยุโรป 

  

1. เม่ือวันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๘ 
นาย Jesús Miguel 
Sanz Escorihuela 
เอกอัครราชทูตและ
หัวหน้าคณะผู้แทน
สหภาพยุโรป 
ประจ าประเทศไทยเข้า
พบและหารือข้อราชการ
กับ รมช.กต. โดย 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือ
เก่ียวกับความสัมพันธ์ 
ไทย – สหภาพยุโรป 
และความคืบหน้าของ
ไทยในการต่อต้านการค้า
มนุษย์และการแก้ปัญหา
ในภาคประมง รวมทั้ง
การแก้ปัญหาการท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้
การควบคุม (Illegal, 
Unreported and 
Unregulated Fishing 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

– IUU fishing) และ
ปัญหาแรงงาน 
       ในโอกาสน้ี 
รมช.กต. ได้แจ้งถึงความ
ตั้งใจและความคืบหน้า
ของรัฐบาลไทยในการ
แก้ปัญหาในภาคประมง
ซ่ึงสั่งสมมานาน แต่
รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็น
รัฐบาลชุดแรกที่มุ่งม่ัน
แก้ไขปัญหาน้ี อย่าง
จริงจังและรวดเร็ว 
ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคธุรกิจเอกชนและ
ภาคประชาสังคม จนมี
ความคืบหน้าเป็น
รูปธรรม เช่น การแก้ไข
พระราชบัญญัติประมง
ฉบับใหม่ และการติดตั้ง
ระบบการติดตาม การ
ควบคุมและการเฝ้าระวัง 
โดยการติดตั้งเครื่องมือ
ติดตาม (Vessel 
Monitoring System – 
VMS) 
       นอกจากน้ี 



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

รมช.กต. ยังย้ าให้
สหภาพยุโรปพิจารณา
การด าเนินการของไทย
อย่างเป็นธรรม โดย
ค านึงถึงความก้าวหน้าที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
ความสัมพันธ์ที่มีมา
ยาวนานระหว่างไทยและ
สหภาพยุโรป และได้
แสดงความพร้อมของ
ไทยที่ร่วมมือกับอียูเพื่อ
แก้ไขปัญหาในภาค
ประมง 
       ทั้งน้ี หัวหน้าคณะ
ผู้แทนสหภาพยุโรปกล่าว
ว่าเห็นความตั้งใจจริง
ของรัฐบาลไทยในการ
ด าเนินการต่าง ๆ และ
สนับสนุนให้มีความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานไทยกับ
กระทรวงประมงของ 
สหภาพยุโรปด้วย 

  



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

1. เม่ือวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๘ 
เม่ือวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๘ 
รมช.กต. เป็นประธาน
การประชุม
คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์ 
และกฎหมายที่เก่ียวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหามนุษย์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ กต. 
ซ่ึงการประชุมน้ีมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าใน
การแก้ไขปัญหาและผล
การด าเนินการของส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ของไทย
เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการ
ด าเนินการของไทยใน
เรื่องดังกล่าว โดยมี
ผู้แทนระดับสูง อาทิ รอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายการเมือง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตร



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

และสหกรณ์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ และ
ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้
คณะอนุกรรมการฯ 
ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวง
พาณิชย์ ส านักงาน
อัยการสูงสุด และ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ รวมถึงผู้แทน
จากคณะอนุกรรมการ
อ่ืน ๆ อีก ๔ คณะ ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมีค าสั่ง
แต่งตั้งขึ้นเม่ือ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เข้า
ร่วม 
       ที่ประชุมรับทราบ
การด าเนินการที่ส าคัญ



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ในห้วงที่ผ่านมา เช่น 
การหารือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับ TIP 
Office ของสหรัฐฯ การ
รับฟังข้อคิดเห็นและ
พัฒนาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนไทยรวมทั้ง
องค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) การเดินทางไป
ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
กับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในยุโรป
เก่ียวกับการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ในภาค
ประมง 
       นอกจากน้ี ที่
ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาแผนการ
ด าเนินการ 
ในอนาคตเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิรูปการท างานของ
ไทยในการต่อต้านการค้า



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

มนุษย์ เช่น การจัดท า
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์เพื่อให้ฝ่าย
ต่าง ๆ ได้รับทราบ การ
เป็นเจ้าภาพการประชุม 
Bali Process Regional 
Symposium on 
Trafficking for the 
Purpose of Labour 
Exploitation การร่วม
เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมกับออสเตรเลีย
ภายใต้โครงการ Asia-
Australia Program to 
Combat Trafficking in 
Persons (AAPTIP) การ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
และเชื่อมโยงความ
ร่วมมือระหว่างสายด่วน 
(Hotline) รับแจ้งเหตุ
การค้ามนุษย์และการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ การ
จัดท าฐานข้อมูลร่วม
ระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง การชี้แจง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

พัฒนาการเรื่องการแก้ไข
ปัญหาของไทยให้ฝ่าย
สหรัฐฯ และสหภาพ
ยุโรปได้รับทราบอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นต้น 

1. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อ 
๖.๑๗ 

(๑) สร้างความร่วมมือ
และเจรจากับต่างประเทศ
เพื่อรักษาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของชาติ 

(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 

    

1. เม่ือวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
กต. ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้จัดส่ง
รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งที่ ๒ ของการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการงาช้าง
แห่งประเทศไทย ให้
ส านักเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซ่ึงชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธ์ุ หรือ CITES 
เรียบร้อยแล้ว ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 
      การจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าฯ ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ ๒ น้ี เป็น
การสรุปผล

  

กรม
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 
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นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
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สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
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ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ข้อ ๕.๕.๙ การ
ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นฐานการ
ลงทุน และการ
ประกอบธุรกิจใน
เอเชีย รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือ
ในการพัฒนา
ภูมิภาค 

ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานในช่วง
ระยะเวลา ๖ เดือน 
(ต.ค. ๕๗ – มี.ค. ๕๘) 
ซ่ึงไทยได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามพันธกรณี
ข้างต้น โดยเฉพาะความ
จริงจังของรัฐบาลไทยใน
การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายหลัก ๒ ฉบับ 
และกฎหมายรองจ านวน 
๑๗ ฉบับ อาทิ การแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๖ (๖ มาตรา) 
การออก พ.ร.บ. งาช้าง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ การจัดท า
ระบบทะเบียนข้อมูล 
การเพิ่มความเข้มงวดใน
การปราบปรามจับกุม
ผู้กระท าผิดกฎหมาย 
และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเน่ืองเรื่องการห้าม
น าเข้า-ส่งออกและการ
ซ้ือ-ขายงาช้าง
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นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
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กับรัฐธรรมนูญ
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ภายในประเทศ 
      การด าเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และ 
ความมุ่งม่ันของไทยที่จะ
เร่งแก้ไขปัญหางาช้างผิด
กฎหมายและหยุดยั้งการ
ลักลอบน าเข้างาช้าง โดย
จะด าเนินการทุกวิถีทาง 
รวมทั้งอนุรักษ์และ
คุ้มครองช้างซ่ึงเป็นสัตว์
สัญลักษณ์ของประเทศ
ไทย ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของ
อนุสัญญา CITES 

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

    

1. เม่ือวันที่ ๓ มี.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. 
มอบหมายให้นายนภดล 
เทพพิทักษ์ รองปลัด กต. 
กล่าวบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ ASEAN – 
Thailand – New 
Zealand Triangular 
Relations ที่ Asia 

  กรมอาเซียน 
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ไทย หรือ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

การด าเนินการ 
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ณ 
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ส าคัญ 

สร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

Forum กรุงเวลลิงตัน 
ประเทศนิวซีแลนด์ 
ตามที่ได้รับเชิญจาก
ประธาน Asia Forum 
ซ่ึงเป็นกลุ่มเสวนาเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจ
เก่ียวกับการเมืองและ
ทิศทางเศรษฐกิจของ
เอเชียในแวดวงนักการ
ทูต นักวิชาการ และนัก
ธุรกิจนิวซีแลนด์ โดยรอง
ปลัด กต. ได้กล่าวถึง
บทบาทส าคัญของไทย
ต่อการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นิวซีแลนด์กับอาเซียน 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และ
การเมืองและความม่ันคง 
รวมทั้งพัฒนาการทาง
การเมืองของไทยด้วย 

  

1. เม่ือวันที่ ๘ – ๑๑ มี.ค. 
๕๘ ปลัด กต. เข้าร่วม
การประชุมเจ้าหน้าที่
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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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ระดับสูงอาเซียน 
(ASEAN Senior 
Officials’ Meeting 
หรือ ASEAN SOM) และ
การประชุม Joint 
Preparatory Meeting 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย โดยที่
ประชุมหารือเก่ียวกับ
การสร้าง Centrality 
ของอาเซียน การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานของอาเซียน
เพื่อลดความซ้ าซ้อนของ
บทบาทหน้าที่ตามกลไก
ต่าง ๆ ความคืบหน้าใน
การแก้ไขปัญหาทะเลจีน
ใต้ การจัดท าวิสัยทัศน์
ของอาเซียนหลังปี 
๒๕๕๘ 
การเตรียมการประชุมสุด
ยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้น
ในเดือน เม.ย. ๒๕๕๘ 
และการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่าง



ล าดั
บ 

นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
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 รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

อาเซียนกับประเทศ 
คู่เจรจา 

  

ตรวจถูกต้อง 

 


