
สถานะ ณ วันที่ ๖ ก.ค. ๕๘ 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน[๑] ๒๕๕๘ 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  

1. ปกป้องและเชิด
ชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
(๒)  เผยแพร่
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริง
เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และพระราช
กรณียกิจ 
(๓) สนับสนุน
โครงการ
ทั้งหลายอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
(๔)  ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา 
หน่วยงานของรัฐ

นโยบายที่ ๒.๓ การ
สร้างภูมิคุ้มกันของ
ประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถ
รองรับผลกระทบ
จากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
ข้อ ๒.๓.๑ประเทศ
ไทยมีการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
ข้อ 
๒.๓.๓ สังคมไทยมี
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
รวมถึงการน้อมน า

    

1. เม่ือ ๒๙ พ.ค. ๕๘ กต. 
ร่วมกับเอสแคป มูลนิธิม่ัน
พัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ
เผยแพร่แนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมคู่ขนานการ
เสวนาระดับสูงหัวข้อ 
“การแบ่งปัน
ประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (Sharing 
experiences on 
sustainable 
development) ณ ศูนย์
การประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพฯ โดยเลขาธิการ
บริหารเอสแคป รอง

  

กรม
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ
กรม
สารนิเทศ 

http://www.mfa.go.th/main/th/policy/2751/59401-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD.html#_ftn1


ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เรียนรู้และเข้าใจ
หลักการทรงงาน 
และสามารถน า
หลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการและการ
พัฒนา รวมถึง
เร่งขยายผล
โครงการที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และ
เกิดประโยชน์ใน
วงกว้าง 

หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้แทนจากเมียนมาร์ และ
ผู้แทนส านักงาน
สหประชาชาติว่าด้วยยา
เสพติดและอาชญากรรม 
(UNODC) ได้เข้าร่วม
แบ่งปันประสบการณ์ใน
ฐานะผู้อภิปราย 

  

1. เม่ือ ๑๗ - ๒๐ มิ.ย. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. 
ร่วมงานแสดงโขน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร โดยกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง วธ. กก. และ 
กต. เพื่อด าเนินโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ในสหราชอาณาจักร 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ภายใต้ชื่อ “เทศกาลไทย
ในสหราชอาณาจักร – 
ไทยแท้แท้ (Totally 
Thai)” โดยจัด ๓ 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ การ
แสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ 
การจัดเทศกาลภาพยนตร์
ไทย และนิทรรศการ
ศิลปะไทยร่วมสมัย ใน
หัวข้อ Thailand Eye 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ 
๒.๔ 

1. การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีกับนานา
ประเทศ ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคัญต่อ
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และ
สังคม 

2. ชี้แจง
สถานการณ์และ
สร้างความ
เชื่อม่ัน 

นโยบายที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
  

นโยบาย ๕.๕
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อ 
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ ๕.๕.๔ การเข้า
ร่วมเป็นภาคีความ

    

กรอบทวิภาค ี

1. เม่ือ ๒๘ พ.ค. ๕๘ นาย 
Kazuyuki Nakane 
ผู้ช่วยรมว.กต.ญี่ปุ่น ได้
เข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. เพื่อท า
ความรู้จักและสาน
สัมพันธไมตรีในโอกาสที่
ผู้ช่วย รมต.กต.ญี่ปุ่น 
เดินทางมาเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติส าหรับ
เอเชียและแปซิฟิก 

  

กต./ 
ทุกกรม/ 
ทุกส านัก 

  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

3. น ากลไกทางการ
ทูตแบบบูรณา
การมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น 

   ๓.๑ การคุ้มครองดูแล
คนไทยและผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างแดน 

   ๓.๒ การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม 
การค้า 

   ๓.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการ
เปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล 

  

ร่วมมือระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค
ภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการ
ด าเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศใน
เวทีโลก 
ข้อ ๕.๕.๕ การสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 
และการส่งเสริม
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
ข้อ ๕.๕.๖ การมี
ส่วนร่วมอย่างส าคัญ
ในการสร้างสังคม
นานาชาติที่มี
คุณภาพชีวิต 
ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพ
ติด ภัยพิบัต ิและ

(ESCAP) สมัยที่ ๗๑ 
สาระส าคัญสรุปดังน้ี 
      (๑) รอง นรม./
รมว.กต. ยินดีที่
ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น 
แน่นแฟ้นใกล้ชิดในทุก
ระดับ ตั้งแตร่ะดับพระ
ราชวงค์ รัฐบาล และ
ประชาชน นอกจากน้ัน 
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ก็
คืบหน้าไปมาก ซ่ึงนาย 
Kazuyuki Nakane กล่าว
ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นยินดีอย่าง
ยิ่งที่ นรม. เยือนญี่ปุ่นแล้ว
ถึง 
๒ ครั้ง และมีก าหนดจะ
เยือนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ผู้น าลุ่มน้ าโขง – ญี่ปุ่น ใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
พร้อมทั้งแสดงความมุ่งม่ัน
ของญี่ปุ่นที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือกับไทยใน
เรื่องระบบราง โครงการ
ทวาย และสินค้าเกษตร
อย่างเต็มที่ 
      (๒) นาย Kazuyuki 
Nakane ขอรับการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การแพร่ระบาดของ
โรคภัย 
  

นโยบายที่ ๕.๖
ยุทธศาสตร์การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่นยืน 
ข้อ ๕.๖.๖ การเพิ่ม
บทบาทประเทศไทย
ในเวทีประชาคมโลก
ที่เก่ียวข้องกับกรอบ
ความตกลงและ
พันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 

สนับสนุนจากไทยต่อ 
การมีส่วนร่วมในการ
รักษาสันติภาพเชิงรุกของ
ญี่ปุ่น และข้อเสนอให้มี 
วันสึนะมิโลก รวมทั้ง
ขอบคุณที่ไทยเชิญญ่ีปุ่น
เข้าร่วมการประชุมว่าด้วย 
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติในมหาสมุทร
อินเดียใน ๒๙ พ.ค. ๕๘ 
โดยญี่ปุ่นเห็นว่าปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาด้าน
มนุษยธรรมที่ส าคัญและ
อาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพในภูมิภาค ซ่ึง
รอง นรม./รมว.กต. ตอบ
ว่า 
การประชุมครั้งน้ีมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาอย่าง
ครอบคลุมทั้งมาตรการ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ในทะเลและพื้นที่ทางผ่าน 
ตลอดจน 
การพัฒนาพื้นที่ต้นทาง
เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

2. เม่ือ ๑ มิ.ย. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เข้าร่วม
การประชุม 2015 OSCE-
Asian Conference ณ 
กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี โดยร่วม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ 
รมว.กต. สาธารณรัฐ
เกาหลี รมว.กต. 
สมาพันธรัฐสวิส และ
เลขาธิการองค์การว่าด้วย
ความม่ันคงและความ
ร่วมมือในยุโรป 
(Organization for 
Security and 
Cooperation in 
Europe หรือ OSCE) 
      รอง นรม./รมว.กต. 
ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธี
เปิดการประชุม โดยมุ่ง
ส่งเสริมให้ OSCE และ
เอเชียร่วมมือกันเพื่อมี
บทบาทในการรับมือกับ
ประเด็นท้าทายด้านความ
ม่ันคงระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก อาทิ 
การส่งเสริมความร่วมมือ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระหว่างอาเซียนและ 
OSCE เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเท่า
เทียม และป้องกัน
ประชาชนมิให้ตกเป็น
เหยื่อลัทธิสุดโต่ง การลด
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
ด้วยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการ
รับมือภัยพิบัติระหว่าง
ศูนย์รับมือภัยพิบัติหรือ 
ศูนย์ Asian Disaster 
Preparedness Center 
ที่กรุงเทพฯ การต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ โดยการใช้
แนวทาง 5P ของไทย ซ่ึง
ประกอบด้วย 
(๑) การด าเนินคดีและ
การบังคับใช้กฎหมาย 
(Prosecution and Law 
Enforcement) (๒) การ
ป้องกันและการฟื้นฟู 
(Protection and 
Recovery) (๓) การป้อง
ปราม (Prevention) (๔) 
การด าเนินนโยบาย 
(Policy and 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

Mechanism) และ (๕) 
การเป็นหุ้นส่วน 
(Partnership) โดยไทยใน
ฐานะประเทศสมาชิก
อาเซียนเดียวใน OSCE 
สามารถเป็นตัวเชื่อม
ระหว่าง OSCE กับ
อาเซียน 
      หัวข้อหลักของการ
ประชุมในปีน้ี คือ “The 
Changing Global 
Security Environment 
and Visions of 
Multilateral Security 
Co-operation in Asia” 
ประกอบด้วยการประชุม 
๓ วาระ ได้แก่ 
      (๑) Evolving 
threats and their 
implications for 
security in Europe 
and Asia เพื่อหารือแนว
ทางการต่อต้านลัทธิ
สุดโต่งและการส่งเสริม
แนวทางสายกลาง 
      (๒) Areas of 
Cooperation ในเรื่อง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ความร่วมมือด้านการลด
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
และความม่ันคงทางไซ
เบอร์ 
      (๓) Visions for 
Security Co-operation 
in Asia: Experience 
Sharing and New Co-
operation Areas เพื่อ
หารือเรื่องการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านความ
ม่ันคงระหว่างเอเชียกับ 
OSCE 

  

1. เม่ือวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ นาย 
Ismail Ahmed Khairat 
เอกอัครราชทูตอียิปต์
ประจ าประเทศไทยเข้า
เยี่ยมคารวะปลัด กต. โดย
ทั้งสองฝ่ายได้หารือ
เก่ียวกับการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระดับทวิ
ภาคี ทั้งในด้านการเมือง 
อาทิ การประชุม 
Political Consultation 
และในด้านเศรษฐกิจ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

อาทิ สมาชิกภาพของ
อียิปต์ในธนาคารเพื่อการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย การค้า และ การ
ลงทุน นอกจากน้ียังได้
หารือในประเด็นอ่ืน ๆ ที่
อยู่ในความสนใจของทั้ง
สองฝ่าย เช่น ประเด็นผู้
โยกย้ายถิ่นฐานที่ติดค้าง
อยู่ในทะเล เป็นต้น 

  

1. เม่ือ ๒ มิ.ย. ๕๘ นาย 
Shiro Sadoshima 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทยเข้า
เยี่ยมคารวะ ปลัด กต. 
เพื่อแนะน าตัวในโอกาส
เข้ารับต าแหน่ง 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
      (๑) เอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย 
แจ้ง policy statement 
ส าหรับการประจ าการใน
ไทย เพื่อให้มีจุดมุ่งหมาย
ความร่วมมือ ที่ชัดเจนใน
อีก ๔ ปีข้างหน้า โดย



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

มุ่งเน้น ๕ เรื่องคือ ความ
ร่วมมือยกระดับ
อุตสาหกรรมไทย การ
วิจัยและพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐานที่มีคุณภาพ การ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ และความ
สะดวกในการให้บริการ
ด้านกงสุลแก่ชาวญี่ปุ่นที่
พ านักบริเวณเขต
อุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกของไทย 
      (๒) การหารือเรื่องที่ 
นรม. จะเยือนญี่ปุ่นเพื่อ
เข้าร่วมการประชุมผู้น า
ลุ่มแม่น้ าโขง – ญี่ปุ่น ครั้ง
ที่ ๗ ระหว่าง ๒ – ๔ ก.ค. 
๕๘ ซ่ึงน่าจะมีประเด็นที่
ส าคัญที่ต้องหารือ คือ
โครงการทวาย ระบบราง 
และความร่วมมือสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะเรื่อง
ยางพารา 
      นอกจากน้ี ญี่ปุ่น
แสดงความพร้อมที่จะ
ร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา
โรฮีนจา ซ่ึงไทยยินดีและ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เห็นว่าการประชุมที่ผ่าน
มาประสบความส าเร็จ
และแสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์และความ
มุ่งม่ันของผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายที่จะร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

  

1. เม่ือ ๓-๔ มิ.ย. ๕๘ รอง
ปลัด กต. (นายนภดล 
เทพพิทักษ์) เข้าร่วม
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๑ ณ 
กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาระส าคัญ
สรุปได้ดังน้ี 
      (๑) ทั้งสองฝ่ายย้ า
ความส าคัญของ
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน 
โดยฝ่ายอาเซียนชื่นชมจีน
ที่ริเริ่มความร่วมมือใน
หลายเรื่อง รวมถึง
ข้อเสนอให้จัดท า
สนธิสัญญาว่าด้วยความ
เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดี 
มิตรภาพ และความ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ร่วมมือ (Treaty on 
Good 
Neighbourliness, 
Friendship and 
Cooperation) และเห็น
พ้องให้ศึกษาเรื่องน้ีใน
รายละเอียดต่อไป และได้
หารือเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อร่วมฉลองปี
แห่งความร่วมมือทาง
ทะเลอาเซียน-จีนในปีน้ี
ด้วย 
      (๒) ทั้งสองฝ่าย
ปรารถนาที่จะผลักดัน
เรื่องการเจรจาเพื่อ
ยกระดับความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน-จีน 
และการจัดท าความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคให้มีความ
คืบหน้า และจะร่วมมือกัน
ในการบรรลุเป้าหมายทาง
การค้า ๑ ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 
๒๕๖๓ รวมทั้งการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

      (๓) ฝ่ายอาเซียนยินดี
ต่อข้อเสนอของจีนที่
ก าหนดให้ปี ๒๕๕๙ เป็น
ปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษาระหว่าง
อาเซียนและจีน และจะ
ร่วมกันก าหนดกิจกรรม
ร่วมฉลองต่อไป และ
หารือเก่ียวกับแนวทาง
ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว 
      (๔) ทั้งสองฝ่ายได้
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมา
เก่ียวกับปัญหาในทะเลจีน
ใต้ โดยย้ าความส าคัญของ
การปฏิบัติตามปฏิญญาว่า
ด้วยการปฏิบัติของภาคีใน
ทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพในทุก
ข้อบท เพื่อส่งเสริมความ
เชื่อม่ันและความไว้เน้ือ
เชื่อใจ รวมทั้งสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ืออ านวย
ต่อการแก้ไขปัญหา
ระหว่างประเทศที่



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เก่ียวข้องโดยสันติวิธี บน
พื้นฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศและ
อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมทั้งย้ าถึง
ความจ าเป็นในการใช้
ความยับยั้งชั่งใจหลีกเลี่ยง
การด าเนินการใด ๆ ที่จะ
ท าให้สถานการณ์ทวีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

  

1. เม่ือ ๓-๕ มิ.ย. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เยือน
สิงคโปร์อย่างเป็นทางการ 
รวมทั้งเตรียมการส าหรับ
การเยือนสิงคโปร์อย่าง
เป็นทางการของ นรม. 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
      (๑) ทั้งสองฝ่ายยินดี
กับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
และการแลกเปลี่ยนการ
เยือนระดับสูงอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงการจัด
กิจกรรมเฉลิมฉลอง 
การครบรอบ ๕๐ ปี การ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-สิงคโปร์ 
อาทิ การแสดงทาง
นาฏศิลป์ และการ
ครบรอบ ๕๐ ปี การ
สถาปนาประเทศสิงคโปร์
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ 
นรม. เป็นผู้แทนพระองค์
ในการเข้าร่วมพิธีการ
สถาปนา ๕๐ ปีประเทศ
สิงคโปร์ใน ๙ ส.ค. 
๒๕๕๘ ซ่ึงเป็นวันชาติของ
สิงคโปร์ 
      (๒) นรม. สิงคโปร์
พร้อมและยินดีที่ นรม. 
ของไทยจะเยือนสิงคโปร์
อย่างเป็นทางการระหว่าง 
๑๑ – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
ในโอกาสน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ได้เชิญ รมว.กต. 
และ รมว. กระทรวง
กฎหมายของสิงคโปร์
เดินทางเยือนไทยอย่าง
เป็นทางการและเพื่อเข้า
ร่วมการประชุมโครงการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยราชการไทย-
สิงคโปร์ ครั้งที่ ๑๒ 
ในช่วงครึ่งหลังของปี 
๒๕๕๘ 
      (๓) ทั้งสองฝ่ายยินดี
ต่อการขยายความร่วมมือ
ด้านการค้าและ 
การลงทุน การท่องเที่ยว
และความม่ันคงและ
การทหาร โดย รอง 
นรม./รมว.กต. ยินดีที่ฝ่าย
สิงคโปร์เชื่อม่ันใน
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ไทยและเชิญชวนให้
สิงคโปร์ลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษและ
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
และคมนาคมของประเทศ 
รวมถึงยินดีกับจ านวน
นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์
เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ไทยเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะ
ส่งเสริมความร่วมมือด้าน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การข่าวเพื่อต่อต้านภัย
จากแนวคิดสุดโต่งและ
การก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศ 
      (๔) ทั้งสองฝ่าย
แลกเปลี่ยนความเห็น
เก่ียวกับประเด็นใน
ภูมิภาค โดยฝ่ายไทย
ขอบคุณสิงคโปร์ที่
สนับสนุนไทยในการท า
หน้าที่ประเทศ 
ผู้ประสานงานอาเซียน-
จีน และไทยพร้อม
สนับสนุนสิงคโปร์ในการ
รับหน้าที่ดังกล่าวต่อจาก
ไทยในเดือน ก.ค. ๕๘ 
นอกจากน้ี สิงคโปร์ได้ชื่น
ชมบทบาทและ
ความส าเร็จของไทยใน
การจัดการประชุมการ
โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่
ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
เม่ือ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ 
และเห็นว่าอาเซียนมี
บทบาทส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึง
ได้สนับสนุนงบประมาณ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐผ่าน
อาเซียน เพื่อสนับสนุน
การด าเนินการของไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

  

1. เม่ือ ๓ - ๔ มิ.ย. ๕๘ รอง
ปลัด กต. (นายวิทวัส ศรี
วิหค) เป็นหัวหน้าคณะ
ฝ่ายไทยเข้าร่วมการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ไทย-แอฟริกาใต้ ครั้งที่ ๔ 
ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศ
แอฟริกาใต้ สาระส าคัญ
สรุปได้ดังน้ี 
      (๑) ทั้งสองฝ่ายได้
หารือถึงภาพรวม
ความสัมพันธ์ไทย-
แอฟริกาใต้ ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในทุก
ระดับ และต่างเห็นพ้องให้
มีการแลกเปลี่ยนการ
เยือนระดับสูงเพิ่มขึ้น เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ โดย
ฝ่ายแอฟริกาใต้แจ้งว่า
ยินดีต้อนรับการเยือน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

แอฟริกาใต้ของ รอง 
นรม./รมว.กต. ในช่วง 
ครึ่งหลังของปี ๒๕๕๘ 
      (๒) ทั้งสองฝ่ายหารือ
ถึงสถานการณ์การเมือง
และเศรษฐกิจของไทย 
การเพิ่มพูนการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน 
รวมทั้งติดตามประเด็น
ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่คั่ง
ค้าง เพื่อให้สามารถลง
นามในร่างความตกลง
และบันทึกความเข้าใจ
ต่าง ๆ ได้โดยเร็ว 
      (๓) ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องที่จะขยายความ
ร่วมมือทางวิชาการ ใน
ลักษณะความร่วมมือ
ไตรภาคี นอกจากน้ียังได้
หารือถึงความร่วมมือใน
เวทีระหว่างประเทศและ
สถานการณ์ในระดับ
ภูมิภาคด้วย 

  

1. เม่ือ ๖ มิ.ย. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. ในฐานะ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผู้แทนรัฐบาล เข้าร่วมพิธี
เปิดการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘ ณ 
สนามกีฬาแห่งชาติ
สิงคโปร์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สาระส าคัญสรุป
ได้ดังน้ี 
      (๑) ในช่วงพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 
รอง นรม./รมว.กต. ได้
พบปะและสนทนากับนาย 
Tony Tan ปธน. สิงคโปร์ 
นาย Lee Hsien Loong 
นรม. และคณะ รมต. 
สิงคโปร์ รวมทั้งประมุข
และผู้แทนระดับสูงของ
ประเทศอาเซียน อาทิ 
สมเด็จพระราชาธิบดี 
Hassanal Bolkiah แห่ง
บรูไนดารุสซาลาม 
      (๒) รอง นรม./
รมว.กต. ได้เข้าเยี่ยมให้
ก าลังใจแก่คณะนักกีฬา
ไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘ 
และได้น าส่งผ่านสารอวย
พรและความปรารถนาดี



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

จาก นรม. ถึงนักกีฬาไทย
ให้ประสบความส าเร็จใน
การแข่งขันครั้งน้ี รวมทั้ง
เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ของสิงคโปร์ในเช้าวัน
เดียวกันด้วย 

  

1. เม่ือ ๘ - ๑๖ มิ.ย. ๕๘ 
รองปลัด กต. (นายวิทวัส 
ศรีวิหค) เป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการ
ประชุม Political 
Consultation on 
Matters of Common 
Interest ไทย-บราซิล 
ครั้งที่ ๑ ณ กรุงบราซิเลีย 
สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล โดยทั้งสองฝ่ายได้
หารือถึงความสัมพันธ์ 
ทวิภาคี การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วม
ไทย-บราซิล ครั้งที่ ๓ 
ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ อาทิ การ
ประชุมคณะท างานด้าน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การค้าและการลงทุน 
(Working Group on 
Trade and 
Investment) และความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ 
นอกจากน้ียังได้หารือถึง
ความร่วมมือ 
พหุภาคี อาทิ วาระการ
พัฒนาภายหลัง ค.ศ. 
๒๐๑๕ การลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ การต่อต้าน
การก่อการร้าย และการ
สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ในเวทีระหว่างประเทศ 

  

1. เม่ือ ๙ มิ.ย. ๕๘ รองปลัด 
กต. (นายนภดล เทพ
พิทักษ์) เข้าร่วม 
การหารือกับ
เอกอัครราชทูตรัสเซีย
ประจ าประเทศไทย เรื่อง
ความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย 
ในกรอบพหุภาคี โดยทั้ง
สองฝ่ายได้หารือถึงการ
ปฏิรูป UNSC การ
แลกเปลี่ยนการสนับสนุน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ในเวทีระหว่างประเทศ 
อาทิ การสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกไม่ถาวรของ 
UNSC วาระปี 
๒๐๑๗ – ๒๐๑๘ ของ
ไทย การประสานท่าทีใน
เวทีระหว่างประเทศ และ
แผนการหารือ (Plan of 
Consultations) ฉบับ
ใหม่ (๒๐๑๖ – ๒๐๑๘) 
ที่รัสเซียประสงค์จะจัดท า
ขึ้น 

  

1. เม่ือ ๑๐ มิ.ย. ๕๘ นาย 
Alexander Feldman 
ประธาน 
US – ASEAN Business 
Council หรือ USABC 
เข้าพบหารือกับ 
รอง นรม./รมว.กต. โดย
ประธาน USABC แจ้งว่า 
USABC ยินดีจัดให้ นรม. 
พบผู้แทนคณะนักธุรกิจ 
USABC ที่นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา 
ช่วงการประชุม UNGA 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

70 และแจ้งว่า USABC 
อยู่ระหว่างเตรียม 
คณะนักธุรกิจ USABC 
เยือนไทย วันที่ ๖ - ๗ 
ก.ค. ๕๘ โดยขอ 
ความอนุเคราะห์การ
ประสานก าหนดการพบ
หารือระหว่างนักธุรกิจ 
กับ นรม. และการพบ
หารือกับ รมต. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องตาม 
สาขาธุรกิจ 

  

1. เม่ือ ๑๐ มิ.ย. ๕๘ ผช.
รมว.กต./เอกอัครราชทูต
นิการากัวประจ าประเทศ
ไทย เข้าเยี่ยมคารวะ 
รมช.กต.  สาระส าคัญ
สรุปได้ดังน้ี 
      (๑) ทั้งสองฝ่ายหารือ
เก่ียวกับความสัมพันธ์ทวิ
ภาคีและเห็นพ้องว่าจะ
ร่วมมือกันส่งเสริมการค้า
การลงทุนระหว่างกัน โดย
ฝ่ายนิการากัวให้ข้อมูล
เก่ียวกับศักยภาพและ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของนิการากัวและการบูร
ณาการภายในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาผ่านกรอบ
ความร่วมมือ 
ต่าง ๆ 
      (๒) เอกอัครราชทูตฯ 
แจ้งว่า กงสุลกิตติมศักดิ์
นิการากัวประจ า
กรุงเทพฯ จะน าคณะนัก
ธุรกิจไทยเดินทางเยือน
นิการากัวเพื่อศึกษาลู่ทาง
ทางธุรกิจ ขณะที่ 
เอกอัครราชทูตฯ จะ
หารือกับ ProNicaragua 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานส่งเสริม
การค้าการลงทุนของ
นิการากัวในการส่งเสริม
ความร่วมมือกับภูมิภาค
เอเชีย นอกจากน้ียังมี
ความสนใจที่จะเรียนรู้
วิธีการเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าเกษตรของไทย เพื่อ
น าไปปรับใช้กับผลผลิต
ของนิการากัวซ่ึงมีระบบ
เศรษฐกิจที่พึ่งพา
การเกษตรเป็นหลัก ด้าน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ฝ่ายไทยยินดีที่จะให้ความ
ร่วมมือ และหวังว่าสินค้า
ข้าวของไทยจะสามารถ
เข้าสู่ตลาดนิการากัวได้อีก
ครั้งในเร็ว ๆ น้ี 
      (๓) ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องถึงความส าคัญของ
เวทีความร่วมมือระหว่าง
เอเชียตะวันออกกับลาติน
อเมริกา (Forum for 
East Asia - Latin 
America Cooperation 
หรือ FEALAC) ซ่ึงไทยจะ
เป็นประธานร่วมของการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี
ต่างประเทศ FEALAC 
ครั้งที่ ๗ ที่คอสตาริกาจะ
เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นใน
เดือน ส.ค. ๕๘ 

2. เม่ือ ๑๑ มิ.ย. ๕๘ การ
ประชุมความร่วมมือด้าน
กงสุล ไทย – เวียดนาม 
ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
      (๑) กรณี Visa 
runners ชาวเวียดนาม 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

            กรณี visa 
runners ที่ใช้ประโยชน์
จากสิทธิความตกลง
ยกเว้นการตรวจลงตรา/ 
สิทธิยกเว้นการตรวจลง
ตราฝ่ายเดียวที่ไทยให้แก่
เวียดนามเป็นระยะเวลา 
๓๐ วัน เพื่อลักลอบเข้า
มาท างานอย่างผิด
กฎหมายน้ัน ปัจจุบัน
ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองอนุโลมให้ทุกชาติ
สามารถเข้า-ออกตาม
บริเวณชายแดนได้สูงสุด 
๓ ครั้ง (รวมระยะเวลา
การพ านักในไทย ๙๐ วัน) 
โดยจะจับกุม/ผลักดัน
ออกนอกประเทศในครั้งที่ 
๔ ที่ตรวจพบ ซ่ึงจากสถิติ 
๕ เดือนแรกของปี ๒๕๕๘ 
พบว่ามีร้อยละ ๒๕ ของ
คนเวียดนามทั้งหมดที่เข้า
ข่ายเป็น visa runners 
และถูกผลักดันออกนอก
ประเทศ ทั้งน้ี ขอให้ฝ่าย
เวียดนามประชาสัมพันธ์
ให้พลเมืองของตนทราบ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

รวมถึงแนะน าให้ไปขอรับ
การตรวจลงตราที่ถูก
ประเภทจากสถาน
เอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ หากมิได้เข้ามา
ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
      (๒) การจดทะเบียน
แรงงานเวียดนามในไทย  
            ฝ่ายเวียดนาม
ยินดีที่จะมีการลงนาม 
MOU ความร่วมมือด้าน
แรงงานไทย-เวียดนาม 
โดยนอกจาก ๔ สาขา
อาชีพที่ ครม. ไทยได้
อนุมัติแล้ว (ก่อสร้าง/ 
แม่บ้าน/ ประมง/ 
ร้านอาหาร) ฝ่าย
เวียดนามขอให้ฝ่ายไทย
พิจารณาเพิ่มอีก ๓ สาขา
อาชีพ ได้แก่ คนช าแหละ
เน้ือสัตว์ พนักงานอ านวย
ความสะดวกการจอดรถ 
และพนักงานขนกระเป๋า 
ซ่ึงฝ่ายไทยแจ้งว่าจะรับไป
พิจารณา 
      (๓) ปัญหาการ
ลักลอบท าประมงใน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

น่านน้ าของแต่ละฝ่าย 
            ฝ่ายเวียดนาม
แจ้งว่า ตั้งแต่ปลายเดือน 
ต.ค. ๕๗ ได้เกิดกรณีเรือ
ไทยยิงเรือประมง
เวียดนามถึง ๒ ครั้ง 
ในขณะที่ฝ่ายไทยก็ได้แจ้ง
กรณีเรือเวียดนามลักลอบ
ท าประมงในน่านน้ าไทย
อย่างผิดกฎหมาย สอง
ฝ่ายจึงเห็นควรจัดตั้งกลไก
ความร่วมมือ หรือ joint 
venture การท าประมง
ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต่อไป 
      (๔) การช่วยเหลือคน
ของกันและกันในช่วง
วิกฤต/ เหตุภัยพิบัติใน
ประเทศที่สาม 
            ทั้งสองฝ่ายตก
ลงในหลักการที่จะช่วย
อพยพคนชาติ 
ของกันและกันในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินในประเทศที่
สาม เม่ือมีการร้องขอ 
ตลอดจนได้จัดตั้ง 
hotline ระหว่างกรมการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

กงสุลของทั้งสองฝ่ายเพื่อ
ประสานในเรื่องดังกล่าว
เป็นการเฉพาะ 
      (๕) ปัญหาคน
เวียดนามที่เคลื่อนไหว/ 
ต่อต้านรัฐบาลเวียดนาม
ในไทย 
            ฝ่ายเวียดนาม
ขอความร่วมมือฝ่ายไทยมิ
ให้บุคคลหรือกลุ่มใดใช้
ไทยเป็นฐานในการ
เคลื่อนไหว/ ต่อต้าน
รัฐบาลเวียดนาม โดยฝ่าย
ไทยแจ้งว่า ไทยไม่มี
นโยบายสนับสนุนเรื่อง
ดังกล่าวอยู่แล้ว 
นอกจากน้ี ฝ่ายเวียดนาม
แจ้งว่า มีชนกลุ่มน้อย
ชาวเขา “Montagnard” 
หลบหนีเข้าไทย จึงขอ
ความร่วมมือแจ้งรายชื่อ
และติดตามความ
เคลื่อนไหว ซ่ึงฝ่ายไทย
ขอให้ฝ่ายเวียดนามแจ้ง
รายละเอียดเพื่อจะได้
ด าเนินการตรวจสอบ
ต่อไป 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

      (๖) การดูแลนักโทษ
และการจัดท าสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนไทย-เวียดนาม 
            - ฝ่ายเวียดนาม
ขอให้ไทยช่วยดูแลนักโทษ
เวียดนามในไทย 
โดยในส่วนของเวียดนาม
ได้สั่งการให้เรือนจ า
อ านวยความสะดวกแก่ 
สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ ในการ
เข้าเยี่ยมนักโทษไทย
รวมทั้งรับจะดูแลนักโทษ
ไทยด้วยดี 
            - ฝ่ายเวียดนาม
เสนอให้จัดท าสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ไทย-เวียดนาม โดยขอให้
ฝ่ายไทยจัดส่งร่างความ
ตกลงให้ฝ่ายเวียดนาม
พิจารณา 
      (๗) เรื่องอ่ืน ๆ 
            ทั้งสองฝ่ายได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในเรื่อง e-passport 
(ฝ่ายไทย) e-visa (ฝ่าย



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เวียดนาม) การจัดตั้ง call 
center ด้านการ
กงสุล  รวมถึงมาตรการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ต่างชาติด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตรา/ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตรา 

  

1. เม่ือ ๑๑ - ๑๒ มิ.ย. ๕๘ 
นรม. เยือนสาธารณรัฐ
สิงคโปร์อย่างเป็นทางการ 
โดย รอง นรม./รมว.กต. 
และ ปลัด กต. ร่วมคณะ
ด้วย สาระส าคัญสรุปได้
ดังน้ี 
      (๑) นรม. เข้าร่วมพิธี
ต้อนรับอย่างเป็นทางการ 
ณ ท าเนียบ ปธน. 
สิงคโปร์ (Istana) และเข้า
เยี่ยมคารวะนาย Tony 
Tan ปธน. สิงคโปร์ และ
เข้าร่วมการประชุม 
Leader’s Retreat กับ
นาย Lee Hsien Loong 
นรม. สิงคโปร์ โดยมี รอง 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

นรม./รมว.กต. เข้าร่วม
ด้วย 
      (๒) นรม. แสดง
ความขอบคุณ นรม. และ
รัฐบาลสิงคโปร์ที่เชิญ
เยือนอย่างเป็นทางการ 
และให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่น ทั้งน้ีรู้สึกยินดีที่
ได้มาสิงคโปร์ในปีน้ี ซ่ึงถือ
เป็นปีที่มีความส าคัญ
ส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ ใน
โอกาสครบรอบ ๕๐ ปี 
การสถาปนาประเทศ
สิงคโปร์และการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทย-สิงคโปร์ อีก
ทั้งยังอยู่ในระหว่างที่
สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน SEA 
Games ครั้งที่ ๒๘ ซ่ึง 
นรม. ยินดีกับความส าเร็จ
ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ส าคัญของภูมิภาคครั้งน้ี 
      (๓) ทั้งสองประเทศ
เห็นพ้องว่า ในโอกาสที่
ความสัมพันธ์ทวิภาคี



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ก าลังย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 
๖ และการเป็นประชาคม
อาเซียนในปีน้ี ทั้งสอง
ประเทศจะต้องร่วมมือกัน
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
และให้กับประชาคม
อาเซียน จาก
ความสามารถและภายใต้
การน าของนายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์จะท าให้อาเซียน
ประสบความส าเร็จ 
      (๔) นรม. ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพ้องว่า ไทยและ
สิงคโปร์มีศักยภาพที่จะ
ส่งเสริมการค้าการลงทุน
ในระดับทวิภาคี และ
สนับสนุนการเป็น
ประชาคมอาเซียนและ
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค 
ซ่ึง นรม. ได้กล่าวเชิญ
ภาคเอกชนสิงคโปร์ให้เข้า
มาร่วมลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ บริเวณ
ชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมถึง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของไทย 
      (๕) ทั้งสองฝา่ยหารือ
เก่ียวกับสถานการณ์ใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะ
ระหว่างอาเซียนกับจีนใน
สถานการณ์ทะเลจีนใต้ 
ซ่ึง นรม. แจ้งความพร้อม
ของไทยที่จะสนับสนุน
สิงคโปร์อย่างเต็มที่ในการ
รับหน้าที่ประเทศผู้
ประสานงานอาเซียน-จีน 
ต่อจากไทย 

  

1. เม่ือ ๑๒ มิ.ย. ๕๘ 
รมช.กต. พบหารือกับ
เอกอัครราชทูต
โคลอมเบียประจ า
ประเทศไทยเรื่องความ
ร่วมมือทางวิชาการ โดย 
รมช.กต. กล่าวถึงการ
ประชุมเรื่องความร่วมมือ
ทางวิชาการซ่ึง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ มิ.ย. 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๕๘ โดยเน้นเรื่องความ
ช่วยเหลือแก่เยาวชน 
ในประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทยตามโครงการของ
สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซ่ึง
เอกอัครราชทูตฯ สนใจ
และได้เข้าร่วมการประชุม
ด้วย โดยกล่าวด้วยว่า
โคลอมเบียมีโครงการกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่
คล้ายคลึงกัน 

  

1. เม่ือ ๑๕ มิ.ย. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็น
เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
กลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่
นาย Rolf Schulze 
เอกอัครราชทูตสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจ าประเทศไทย ใน
โอกาสพ้นหน้าที่ โดย 
รอง นรม./รมว.กต. ได้
กล่าวชื่นชมการปฏิบัติ
หน้าที่ของเอกอัครราชทูต



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ฯ ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทวิภาคี และทั้ง
สองฝ่ายพอใจต่อความ
คืบหน้าของความร่วมมือ
ต่าง ๆ อาทิ การเข้าร่วม
โครงการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาทวิภาคีของ
ภาคเอกชนไทย โดยฝ่าย
เยอรมนีแจ้งว่า 
ภาคเอกชนเยอรมัน
เชื่อม่ันในศักยภาพด้าน
การลงทุนของประเทศ
ไทย ซ่ึง รอง นรม./
รมว.กต. ย้ าว่า ไทยให้
ความส าคัญกับการเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการ
ลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และ
ส่งเสริมนโยบาย 
Thailand-Plus-One 
เพื่อแสดงความส าคัญของ
การเป็นศูนย์กลางด้าน
ความเชื่อมโยงด้าน
คมนาคมและการเป็นที่ตั้ง
ทางยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาค นอกจากน้ี ทั้ง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สองฝ่ายเน้นย้ าความเป็น
มิตรแท้ ซ่ึง
เอกอัครราชทูตฯ ยืนยัน
ว่า จะสนับสนุนความ
ร่วมมือกับไทยในด้านต่าง 
ๆ อย่างต่อเน่ืองต่อไป 

  

1. เม่ือ ๑๕ มิ.ย. ๕๘ นาย 
Chimeddorj Battumur 
เอกอัครราชทูตมองโกเลีย
ประจ าประเทศไทย เข้า
เยี่ยมคารวะ รอง นรม./
รมว.กต. เพื่ออ าลาใน
โอกาสพ้นจากต าแหน่ง
หน้าที่ รอง นรม./
รมว.กต. ได้กล่าวชื่นชม
และแสดงความขอบคุณ
เอกอัครราชทูตฯ ที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน
ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างทั้งสอง
ประเทศ ซ่ึงรวมถึงการ
แลกเปลี่ยนการเยือน
ระดับสูง และการจัดท า
บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การจัดตั้งกลไกหารือว่า



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ด้วยความร่วมมือทวิภาคี 
การจัดกิจกรรม 
เฉลิมฉลองการครบรอบ 
๔๐ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย-มองโกเลียในปี 
๒๕๕๗ รวมทั้งการ
ส่งเสริมความเข้าใจ
เก่ียวกับมองโกเลียในไทย
มากขึ้น 
      ทั้งสองฝ่าย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับความร่วมมือ
ระหว่างกัน โดยเฉพาะ
ความร่วมมือทางวิชาการ 
และการส่งเสริมความ
ร่วมมือ 
ในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ 
ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาการลงทุน 
ด้านอุตสาหกรรมเหมือง
แร่และพลังงาน การ
บริการทางการแพทย์ 
การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
การท่องเที่ยว สิ่งทอ 
การเกษตรและวิชาการ 
รวมทั้งความร่วมมือ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระหว่างกันในระดับ
ภูมิภาคและกรอบพหุภาคี
ระหว่างประเทศ 

  

1. เม่ือ ๑๙ มิ.ย. ๕๘ นาย 
Ismail Ahmed Khairat 
เอกอัครราชทูตอียิปต์
ประจ าประเทศไทย เข้า
เยี่ยมคารวะ รมช.กต. ณ 
กต. สาระส าคัญสรุปได้
ดังน้ี 
      (๑) อียิปต์ประสงค์
เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
มิตรภาพและ 
ความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Treaty of Amity and 
Cooperation in 
Southeast Asia หรือ 
TAC) และขอรับการ
สนับสนุนจากฝ่ายไทย ซ่ึง 
รมช.กต. พร้อมให้การ
สนับสนุน 
      (๒) อียิปต์ประสงค์
เข้าเป็นสมาชิกธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้าง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

พื้นฐานเอเชีย (Asia 
Infrastructure 
Investment Bank หรือ 
AIIB) ประเภท Intra-
Regional Member 
เช่นเดียวกับในกรณีของ
รัสเซีย เน่ืองจากอียิปต์มี
พื้นที่ส่วนหน่ึงอยู่ในเอเชีย 
(คาบสมุทรไซนาย) 
เช่นเดียวกัน ซ่ึง รมช.กต. 
เห็นว่า อียิปต์อาจหารือ
กับจีน ซ่ึงมีบทบาทส าคัญ
ในเรื่องน้ี และไทยก็พร้อม
ช่วยมิตรประเทศในเวทีน้ี 
      (๓) อียิปต์ได้จัดการ
ประชุมแอฟริกา ๒๖ 
ประเทศ เม่ือ ๑๐ มิ.ย. 
๕๘ และได้ลงนามความ
ตกลงตั้งเขตการค้าเสรี
ของสามอนุภูมิภาคใน
แอฟริกา (แอฟริกา
ตะวันตก แอฟริกาใต้ 
และแอฟริกาตะวันออก) 
ซ่ึงจะเป็นตลาดขนาด 
๖๒๕ ล้านคน อียิปต์จึง
สามารถเป็นประตูสู่
แอฟริกาให้ไทย ซ่ึง 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

รมช.กต. เห็นพ้อง และ
กล่าวว่าไทยสามารถเป็น
ประตูสู่อาเซียนแก่อียิปต์
ได้เช่นกัน โดยเฉพาะหลัง
การเป็นประชาคม
อาเซียน 
      (๔) รมช.กต. 
สอบถามเรื่องการจัดการ
น้ าของอียิปต์ ซ่ึง
เอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า 
อียิปต์พึ่งพาน้ ากว่าร้อยละ 
๙๙ จากแม่น้ าไนล์ และ
ขณะน้ีประสบปัญหากับ
ประเทศต้นน้ า จากการที่
เอธิโอเปียสร้างเขื่อน 
Grand Ethiopian 
Renaissance Dam 
ในช่วงที่อียิปต์ประสบ
ปัญหาความวุ่นวายทาง
การเมือง อย่างไรก็ดี 
รัฐบาลอียิปต์ชุดปัจจุบัน
ได้พยายามแก้ไขปัญหา
โดยการเจรจา และจัดท า
ความตกลงสามฝ่ายกับ
เอธิโอเปีย และซูดาน เพื่อ
บริหารจัดการแม่น้ าไนล์
ร่วมกัน ด้าน รมช.กต. 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

หวังว่า ทั้งสามประเทศจะ
สามารถแก้ไขปัญหา
ร่วมกันได้ต่อไป 

  

1. เม่ือ ๒๔ มิ.ย. ๕๘ นาย 
Ismail Ahmed Khairat 
เอกอัครราชทูตอียิปต์
ประจ าประเทศไทยเข้า
เยี่ยมคารวะ รอง นรม./
รมว.กต. โดย 
ทั้งสองฝ่ายหารือถึง
ความสัมพันธ์ระดับทวิ
ภาคี โดยเห็นควรเพิ่มพูน 
ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างกันผ่านความตก
ลงทางการค้าซ่ึงลงนามมา
นานกว่า ๓๐ ปี 
      เอกอัครราชทูต
อียิปต์ขอรับการสนับสนุน
จากไทยในการเข้าเป็น
สมาชิกธนาคารเพื่อการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย (Asian 
Infrastructure 
Investment Bank หรือ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

AIIB) ประเภทสมาชิกใน
ภูมิภาค โดย รอง นรม./
รมว.กต. แจ้งว่ายินดีให้
การสนับสนุนและจะหยิบ
ยกเรื่องดังกล่าวกับฝ่าย
จีนให้ต่อไป และแจ้ง
ความประสงค์ของอียิปต์
ในการเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาไมตรีและ
ความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Treaty of Amity and 
Cooperation in 
Southeast Asia หรือ 
TAC) โดย รอง นรม./
รมว.กต. พร้อมที่จะ
สนับสนุน 
      นอกจากน้ี ทั้งสอง
ฝ่ายได้หารือในประเด็น
ความร่วมมืออ่ืน ๆ อาทิ 
การศึกษา การจัด
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
ประเทศแอฟริกา การ
ท่องเที่ยวและการตรวจลง
ตราแก่นักท่องเที่ยวชาว
อียิปต์ เป็นต้น 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

  

1. เม่ือ ๒๔ - ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
ปลัด กต. เป็นประธาน
ร่วมในการประชุมหารือ
ทวิภาคี (Bilateral 
Consultations) ไทย-
บังกลาเทศ ครั้งที่ ๑ 
ณ กรุงธากา สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ 
      (๑) ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องให้ขยายการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน โดย
ฝ่ายบังกลาเทศขอบคุณ
ฝ่ายไทยที่ให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้า (Duty Free 
Quota Free) แก่สินค้า
บังกลาเทศ ๑๐ รายการ 
เม่ือ เม.ย. ๒๕๕๘ โดยมี
สินค้าที่ส าคัญ คือ ปอ
กระเจา เสื้อผ้าท าจากผ้า
ฝ้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 
กระสอบ/ถุงท าจากผ้าไม่
ทอ ยารักษาโรค และ
สมุนไพร และขอให้ไทย



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เพิ่มรายการสินค้าเป็น 
๒๕ รายการ เม่ือมีการ
พิจารณาทบทวนรายการ
สินค้าในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
      (๒) ไทยเสนอให้
บังกลาเทศน าเข้าข้าวน่ึง
จากไทยตามที่รัฐบาลทั้ง
สองฝ่ายได้ลงนามใน 
MoU ระหว่างกันเม่ือปี 
๒๕๕๕ ซ่ึงระบุว่า 
บังกลาเทศตกลงจะซ้ือ
ข้าวน่ึงจากไทยปริมาณ ๑ 
ล้านตันต่อไป 
ความร่วมมือด้านความ
ม่ันคง 
      (๑) ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องให้ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการทหารและ
ความม่ันคง อาทิ การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ ปัญหาความ
ม่ันคงทางทะเล ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการ
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย โดยเห็นควรให้
หน่วยงานความม่ันคงของ
ทั้งสองฝ่ายประสานงาน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

กัน โดยใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือในกรอบ 
BIMSTEC Joint 
Working Group on 
Combating Terrorism 
and Transnational 
Crime นอกจากน้ี 
บังกลาเทศยินดีที่จะ
พิจารณาข้อเสนอของกรม
สอบสวนคดีพิเศษในการ
จัดท า MoU ว่าด้วยความ
ม่ันคงร่วมกัน 
      (๒) ไทยชื่นชม
บังกลาเทศที่สนับสนุน
ภารกิจรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติ โดยใน
ปี ๒๕๕๗ บังกลาเทศส่ง
ก าลังทหาร/ต ารวจเข้า
ร่วมมากเป็นอันดับหน่ึง
ของโลก  และเห็นควรให้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพระหว่างศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
ของไทยกับบังกลาเทศ 
ความร่วมมือด้านความ
เชื่อมโยง 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

      (๑) ทั้งสองฝ่ายเห็น
ควรขยายความร่วมมือ
ด้านความเชื่อมโยงทาง
คมนาคมในภูมิภาคโดย
พิจารณาผ่านกรอบ
ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก และ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-
ใต้ รวมทั้งโครงการถนน 
๓ ฝ่าย ไทย–เมียนมาร์–
อินเดีย กับโครงการ 
BCIM เชื่อมโยงทางถนน
ระหว่างบังกลาเทศ–จีน–
อินเดีย–เมียนมาร์ 
      (๒) ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องที่จะส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าตามเส้นทาง
ชายฝั่งทะเล โดยเชื่อม
ท่าเรือระนองกับท่าเรือจิต
ตะกองหรือมองกลาของ
บังกลาเทศ 
      (๓) ไทยยินดี
พิจารณาข้อเสนอของ
บังกลาเทศในการจัดตั้ง
คณะท างานร่วมเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การขยายความเชื่อมโยง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

จากกรอบความร่วมมือที่
มีอยู่ 
ความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
      ทั้งสองฝ่ายตกลงที่
จะจัดท า MoU ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม
จ านวนนักท่องเที่ยว
ระหว่างกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาว
บังกลาเทศที่เดินทางมา
รับการรักษาพยาบาลใน
ไทย และจะศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดท า
ความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ระดับประชาชน 
ความร่วมมือด้านการ
กงสุล 
      (๑) สองฝ่ายเห็นพ้อง
ที่จะลงนามความตกลงว่า
ด้วยการยกเว้นการตรวจ
ลงตราส าหรับหนังสือ
เดินทางทูตซ่ึงผลิตด้วย
เครื่องเท่าน้ัน และมี



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลาพ านักในไทยไม่
เกิน ๓๐ วัน โดยถือเป็น
โครงการน าร่องก่อนที่จะ
พิจารณาท าความตกลง
ยกเว้นการตรวจลงตรา
ส าหรับหนังสือเดินทาง
ประเภทอ่ืนต่อไป 
      (๒) ทั้งสองฝ่ายตกลง
ที่จะอ านวยความสะดวก
ด้านการตรวจลงตรา
ให้แก่บุคคลประเภทต่าง 
ๆ ระหว่างกัน ทั้งน้ี ฝ่าย
บังกลาเทศรับที่จะ
พิจารณาค าขอของฝ่าย
ไทยให้บังกลาเทศ
พิจารณาขยายอายุการ
ตรวจ 
ลงตราส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยใน
บังกลาเทศ และเร่งรัด
กระบวนการออก
ใบอนุญาตท างาน 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
      (๑) ไทยพร้อมให้
ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่บังกลาเทศ 
โดยเฉพาะการมอบทุน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ฝึกอบรมภายใต้กรอบ
แผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ๕ ปี จ านวน ๔๐ 
ทุน 
      (๒) บังกลาเทศ
ขอบคุณไทยส าหรับความ
ช่วยเหลือออกหน่วย 
ขาเทียมให้แก่ผู้ประสบ
เหตุตึกถล่มเม่ือปี ๒๕๕๖ 
ด้านไทยพร้อมที่จะ
สนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ขาเทียม
ต่อไป 
ความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค 
      ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่
จะส่งเสริมความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคภายใต้
กรอบ BIMSTEC ACD 
ARF และ IORA 
นอกจากน้ี ฝ่าย
บังกลาเทศยืนยันความ
ประสงค์ในการสมัครเข้า
เป็นประเทศคู่เจรจาของ
อาเซียน ซ่ึงไทยชี้แจงว่า 
ยินดีให้การสนับสนุน แต่
ขณะน้ีอาเซียนยังอยู่



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระหว่างการระงับการรับ
ประเทศคู่เจรจาชั่วคราว 
ความร่วมมือในเวทีพหุ
ภาคี 
      ไทยขอให้บังกลาเทศ
พิจารณาสนับสนุนการ
เป็นสมาชิกไม่ถาวรของ
คณะมนตรีความม่ันคง
แห่งสหประชาชาติ 
(UNSC) วาระปี ค.ศ. 
๒๐๑๗ – ๒๐๑๘ และ
ขอให้พิจารณาสนับสนุน
ผู้แทนไทยที่สมัคร
ต าแหน่งผู้พิพากษา
กฎหมายทะเลระหว่าง
ประเทศ (ITLOS) วาระปี 
ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๒๖ ซ่ึง
ฝ่ายบังกลาเทศแจ้งว่า 
ยินดีสนับสนุนไทยในการ
เลือกตั้ง UNSC และขอให้
ไทยแจ้งบังกลาเทศขอรับ
การสนับสนุนอย่างเป็น
ทางการในการเลือกตั้ง 
ITLOS ต่อไป 
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติในมหาสมุทร
อินเดีย 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

      ทั้งสองฝ่ายเห็น
ประโยชน์ของการจัด
ประชุมพิเศษว่าด้วย 
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติในมหาสมุทร
อินเดีย เม่ือ ๒๙ พ.ค.๕๘ 
และไทยชื่นชมความ
ร่วมมือของบังกลาเทศใน
การรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่
ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ
แล้วว่าเป็นชาวบังกลาเทศ
กลับประเทศ และไทย
สนับสนุนให้ประเทศที่
เก่ียวข้องแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในระยะต่าง ๆ 
อย่างครอบคลุม ตั้งแต่
ประเทศต้นทาง ทางผ่าน 
และปลายทาง เพื่อให้
เกิดผลที่ยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของการแบ่งเบาภาระ
ระหว่างประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการต่อยอดการ
ด าเนินการในกรอบที่
เก่ียวข้องในภูมิภาค อาทิ 
อาเซียนและกระบวนการ
บาหลี 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

  

1. เม่ือ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ นายหลี 
บุญค้ า เอกอัครราชทูต 
สปป.ลาว 
ประจ าประเทศไทย เข้า
เยี่ยมคารวะรองปลัด กต. 
(นายวิทวัส ศรีวิหค) โดย
ทั้งสองฝ่ายหารือถึง
ภาพรวมความสัมพันธ์ 
กิจกรรมส าคัญที่จะจัดขึ้น
ในปี ๒๕๕๘ อาทิ การ
ประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๐ 
ในช่วงเดือน พ.ย. ๕๘ 
และความร่วมมือระหว่าง
กัน อาทิ การเชื่อมโยงใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชื่อม
ระหว่างไทย-สปป.ลาว-
จีน การอ านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้า
ข้ามแดน เป็นต้น 

  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

1. เม่ือ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ นาย 
Javier Becker Marshall 
เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐชิลีประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะ รอง นรม./
รมว.กต. โดย รอง นรม./
รมว.กต. ได้กล่าวชื่นชม
เอกอัครราชทูตฯ ที่มี
บทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ และ
หวังว่ารัฐสภาชิลีจะให้
ความเห็นชอบความตกลง
การค้าเสรีระหว่างไทยกับ
ชิลีโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้
การค้าระหว่างกัน
ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ใน
โอกาสน้ี รอง นรม./
รมว.กต. ได้กล่าวเชิญ 
รมว.กต. ชิลีเยือนไทยเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ของ
ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้
นยิ่งขึ้น และขอบคุณชิลีที่
สนับสนุนไทยในการสมัคร
สมาชิกไม่ถาวรของคณะ
มนตรีความม่ันคงแห่ง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สหประชาชาติ วาระปี 
ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๑๘ 
      ฝ่ายเอกอัครราชทูตฯ 
กล่าวว่าพร้อมที่จะ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน
กับไทยให้มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งมีความร่วมมือกับ
ไทยในสาขาต่าง ๆ ที่ 
แต่ละฝ่ายมีความ
เชี่ยวชาญ โดยชิลีประสงค์
จะเรียนรู้จากไทยเรื่อง
การให้ความช่วยเหลือ
เหยื่อที่ได้รับผลกระทบ
จากทุ่นระเบิดในบริเวณ
พื้นที่ชายแดน ทั้งน้ี ปลัด 
กต. ชิลีพร้อมที่จะมา
เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการ
ประชุม Political 
Consultation ไทย-ชิลี 
ครั้งที่ ๔ ในเดือน พ.ย. 
๕๘ 

  

1. เม่ือ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ รอง
ปลัด กต. (นายสุวัฒน์ จิ
ราพันธ์ุ) ในฐานะผู้แทน
ของ รอง นรม./รมว.กต. 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ร่วมเป็นประธานในงาน
เลี้ยงละศีลอด 
ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย 
โดยที่ กต. ร่วมกับมูลนิธิ
เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยจัดงานเลี้ยง
ละศีลอดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับคณะ
ทูตานุทูตจากประเทศ
มุสลิม ผู้น าศาสนาอิสลาม
และบุคคลส าคัญของ
ชุมชนไทยมุสลิม โดยร่วม
ละศีลอดและร่วม
ละหมาดมักริบ ทั้งน้ี 
Dato Nazirah Hussain 
เอกอัครราชทูตมาเลเซีย
ประจ าประเทศไทยเป็น
ผู้แทนคณะทูตานุทูตจาก
ประเทศมุสลิม และ ศ.ดร.
ปกรณ์ ปรียากรณ์ เป็น
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้า
ร่วมงาน นอกจากน้ี มี
คณะทูตานุทูตจาก
ประเทศมุสลิมประจ า



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ประเทศไทยจ านวน ๒๐ 
ประเทศ และผู้น าศาสนา
ของชุมชนไทยมุสลิม
จ านวน ๒๕๐ คน เข้าร่วม
ในงานด้วย 

  

1. เม่ือ ๒๗ - ๒๙ มิ.ย. ๕๘ 
นาง Sushma Swaraj 
รมว.กต.อินเดีย เดินทาง
เยือนไทยอย่างเป็น
ทางการในฐานะแขกของ 
กต. โดย รมว.กต. อินเดีย
ได้เข้าร่วมการประชุม 
World Sanskrit 
Conference โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ฯ เป็นองค์ประธานการ
ประชุม ในการน้ี สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้
พระราชทานพระบรมราช
วโรกาสให้ รมว.กต.
อินเดีย เข้าเฝ้าฯ ด้วย 
และได้เข้าเยี่ยมคารวะ 
พลเอก เปรม ติณสูลา



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

นนท์ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ณ ท าเนียบ
องคมนตรี ก่อนที่จะ
เดินทางมาเป็นประธาน
ร่วมในการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อ
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-
อินเดีย ครั้งที่ ๗ ร่วมกับ 
รอง นรม./รมว.กต. 

  

1. เม่ือ ๒๗ - ๓๐ มิ.ย. ๕๘ 
ปลัด กต. เข้าร่วมการ
ประชุม Political 
Consultation Group 
ครั้งที่ ๕ ที่กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยทั้งสองฝ่าย
ได้หารือความสัมพันธ์ทวิ
ภาคี อาทิ การเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย-เวียดนาม การ
เตรียมการเยือนไทยของ 
นรม.เวียดนาม ความ
ร่วมมือด้านความม่ันคง 
การเพิ่มมูลค้าการค้าและ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การลงทุน การพัฒนาด้าน
คมนาคมและความ
เชื่อมโยง การแก้ไขปัญหา
การท าประมงผิดกฎหมาย 
และการส่งเสริมแรงงาน
ให้เดินทางเข้าประเทศ
อย่างถูกกฎหมาย 
นอกจากน้ี ยังได้หารือ
เก่ียวกับสถานการณ์ใน
ภูมิภาค เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และบทบาทของ
สหรัฐฯ และจีนในภูมิภาค 
เป็นต้น 

  

1. เม่ือ ๒๖ - ๒๙ มิ.ย. ๕๘ 
การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อ
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-
อินเดีย (Thailand-India 
Joint Commission for 
Bilateral Cooperatino) 
ครั้งที่ ๗ สาระส าคัญสรุป
ได้ดังน้ี 
      (๑) ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ  ที่ประชุม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ฯ เห็นพ้องที่จะเร่งรัดการ
จัดท าความตกลงเขต
การค้าเสรีไทย-อินเดียให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมถึงจะ
ส่งเสริมการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและ
การลงทุนให้กับ
ภาคเอกชน การลด
อุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ 
และตกลงที่จะจัดการ
ประชุม Thailand-India 
Business Forum ครั้งที่ 
๑ ก่อนการเยือนอินเดีย
อย่างเป็นทางการของ 
นรม. 
      (๒) ความร่วมมือ
ด้านความเชื่อมโยง ที่
ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะ
ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเชื่อมโยงเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตกของ
ไทยเข้ากับชายฝั่งด้าน
ตะวันออกของอินเดีย 
และย้ าถึงความส าคัญของ
โครงการถนนสามฝ่าย 
ไทย-เมียนมาร์-อินเดีย 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ตลอดจนการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย 
      (๓) ความร่วมมือ
ด้านความความม่ันคง ที่
ประชุมฯ พอใจกับ
ความสัมพันธ์ด้านความ
ม่ันคงในช่วงที่ผ่านมา 
และเห็นว่าทั้งสองฝ่าย
ควรเพิ่มระดับความ
ร่วมมือเพื่อให้สอดคล้อง
กับภัยความม่ันคงรูปแบบ
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น 
      (๔) ความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรม ที่ประชุม
ฯ เห็นพ้องที่จะสานต่อ
โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-อินเดีย 
      (๕) ความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวและ
การบิน ที่ประชุมฯ พอใจ
ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นระหว่างกัน 
และพร้อมเปิดการเจรจา
ความตกลงการบินฉบับ
ใหม่ นอกจากน้ี ฝ่าย
อินเดียแจ้งให้ทราบอย่าง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เป็นทางการว่า 
นักท่องเที่ยวไทยสามารถ
ขอรับการตรวจลงตรา
แบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
เดินทางเข้าไปยังอินเดีย
ได้ โดยระบบน้ีเริ่มใช้
ตั้งแต่เดือน พ.ย. ๕๗ 
      (๖) ความร่วมมือ
ด้านกฎหมายและกงสุล ที่
ประชุมฯ เห็นพ้องให้ทั้ง
สองฝ่ายจัดการประชุม
คณะท างานด้านการกงสุล
ครั้งที่ ๕ ในโอกาสแรก 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการกงสุล อาทิ การ
อ านวยความสะดวกด้าน
การตรวจลงตราระหว่าง
กัน 
      (๗) ความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคและเวที
ระหว่างประเทศ 
ที่ประชุมฯ แสดงความ
พร้อมที่จะสนับสนุนซ่ึงกัน
ทั้งในระดับภูมิภาค 
และในระดับพหุภาคี โดย
ทั้งสองประเทศมีจุดยืน
ร่วมกันในประเด็น 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สิทธิมนุษยชน และมุ่งม่ัน
ที่จะร่วมกันท างานภายใต้
คณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ นอกจากน้ี 
ทั้งสองประเทศยังมี
บทบาทส าคัญในการร่วม
ปฏิรูปคณะมนตรีความ
ม่ันคงแห่งสหประชาชาติ
ด้วย 
      รอง นรม./รมว.กต. 
และ รมว.กต.อินเดีย ได้
ลงนามในความตกลง 
ที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) 
เอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุมฯ (Agreed 
Minutes) (๒) บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนาลัน
ทา 
(๓) ความตกลงเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างไทยกับอินเดีย 
ฉบับแก้ไข และ (๔) การ
แลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร
สนธิสัญญาว่าด้วย 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

  

กรอบพหุภาค ี

1. เม่ือ ๒๓ - ๓๐ พ.ค. ๕๘ 
กต. ได้เชิญคณะ
เอกอัครราชทูต ผู้แทน
ถาวรประจ า
สหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก และผู้แทน
ระดับสูงของประเทศ
ต่างๆ จ านวน ๑๒ 
ประเทศ (ประกอบด้วย 
นาอูรู แคเมอรูน 
คิริบาส วานูอาตู บุรุนดี 
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
คอโมโรส แอนติกาและ
บาร์บูดา ฮังการี กาบอง 
สาธารณรัฐโดมินิกัน และ
กานา) เดินทางเยือน
ประเทศไทยในฐานะแขก
ของ กต. ภายใต้โคงการ 
“Special Visit” ครั้งที่ ๒ 
ซ่ึงประกอบด้วย (๑) การ
แสดงบทบาทด้านการทูต
พหุภาคีอย่างรอบด้าน
ของไทย รวมถึงความ
เชื่อมโยงกับงานของ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สหประชาชาติ อาทิ การ
เยี่ยมชมและรับฟังการ
บรรยายสรุปที่โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทรายอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และการ
เยี่ยมชมทัณฑสถานหญิง
กลาง ตามโครงการ
ก าลังใจในพระด าริพระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา เป็นต้น (๒) 
การเข้าเยี่ยมคารวะ/ 
หารือข้อราชการกับ นรม. 
และ รอง นรม./รมว.กต. 
(๓) การหารือและเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการ
ส่งเสริมบทบาทของสตรี
อย่างเป็นรูปธรรม ในงาน
ด้านสันติภาพและความ
ม่ันคงของสหประชาชาติ 
และ (๔) การเยี่ยมชม
สถานที่ส าคัญทาง
วัฒนธรรม กิจกรรม
นันทนาการ และการ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
และความประทับใจที่ดี
เก่ียวกับประเทศไทย 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

  

1. เม่ือ ๒๘ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. ได้ต้อนรับ
และหารือกับนาย 
William Lacy Swing 
ผู้อ านวยการใหญ่องค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐาน 
(International 
Organization for 
Migration: IOM) นาย 
Andrew Bruce 
ผู้อ านวยการ IOM ประจ า
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
และนาย Jeffrey 
Labovitz หัวหน้า
ส านักงาน IOM ประจ า
ประเทศไทย ที่ได้เข้า
เยี่ยมคารวะเพื่อหารือ
เก่ียวกับการจัดการ
ประชุมว่าด้วยการ
โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่
ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
ซ่ึงไทยเป็นเจ้าภาพเม่ือ 
๒๙ พ.ค.๕๘ โดย รอง 
นรม./รมว.กต. กล่าวว่า 
การประชุมดังกล่าวมี



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

วัตถุประสงค์เพื่อให้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติและมิตร
ประเทศอ่ืนๆ ที่แสดง
ความสนใจ ตลอดจน
องค์การระหว่างประเทศ
ที่เก่ียวข้อง ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติอย่างยั่งยืน
และครอบคลุม โดยไทย
ให้ความส าคัญกับการ
ช่วยชีวิตและการให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 
ตลอดจนการปราบปราม
ขบวนการอาชญากรรม
ข้ามชาติเพื่อแก้ไขปัญหา
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติในระยะยาว 
รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ต้นทางเพื่อ
เป็นการแก้ไขต้นเหตุของ
ปัญหา 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

      นาย Swing แสดง
ความชื่นชมและสนับสนุน
ความพยายามของไทย 
รวมทั้งเสนอให้ทุก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ 
และองค์การระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว โดย 
IOM พร้อมจะให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
และหวังว่าการประชุมใน 
๒๙ พ.ค. ๕๘ จะน ามาซ่ึง
ทางออกที่สร้างสรรค์และ
เป็นรูปธรรม 

2. เม่ือ ๒๘ พ.ค. ๕๘  นรม. 
กล่าวสุนทรพจน์เปิดการ
ประชุมคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคม
ส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 
(เอสแคป) สมัยที่ ๗๑ ณ 
ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้แทนประเทศ
สมาชิก ๕๐ ประเทศ ๔ 
ดินแดน/เขตการปกครอง 
เข้าร่วม มีผู้เข้าร่วม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ประชุมประมาณ ๕๕๐ 
คน โดยผู้แทนระดับ
ประมุขของรัฐหรือหัวหน้า
รัฐบาล ได้แก่ ปธน.จาก
ประเทศคิริบาส และนาอู
รู นรม.จากฟิจิ ตูวาลู 
และหมู่เกาะคุก รอง 
นรม. จากหมู่เกาะ
โซโลมอน และมีผู้แทน
ระดับรัฐมนตรีจาก ๑๖ 
ประเทศ เข้าร่วม ทั้งน้ี 
หัวข้อหลักของการ
ประชุมปีน้ี คือ “การสร้าง
สมดุลของมิติทั้งสามของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน: จาก
บูรณาการสู่การน าไป
ปฏิบัติ” (Balancing the 
three dimensions of 
sustainable 
development: from 
integration to 
implementation) 
      ในโอกาสน้ี นรม. ได้
กล่าวถึงความส าคัญของปี 
๒๕๕๘ ที่จะมีการประชุม
ด้านการพัฒนาหลายการ
ประชุม และแสดงความ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

พร้อมของรัฐบาลไทยใน
การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเอสแค
ปในการด าเนินงานด้าน
การพัฒนาในภูมิภาค 
และย้ าเจตนารมณ์ของ
ประเทศเพื่อมุ่งพัฒนาสู่
ประเทศที่มีความม่ันคง
ทางการเมืองและมีธรร
มาภิบาลที่ดี มีความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจ และยั่งยืน
โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ความส าคัญกับการ
ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาที่มีคน
เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะ
การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของภาคการเกษตร การ
ยกระดับมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
และการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

1. เม่ือ ๒๘ พ.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. ได้กล่าว
ถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคม
ส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 
(เอสแคป) สมัยที่ ๗๑ ณ 
ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ 
เก่ียวกับการด าเนินงาน
ของไทยในปัจจุบันในการ
สร้างสมดุลของสามเสา
หลักของการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนใน
ประเทศ โดยเฉพาะด้าน 
การพัฒนาเมืองคาร์บอน
ต่ า การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การบริหารจัดการน้ า การ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และบริการ การลดความ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ไม่เท่าเทียมทางรายได้
ระหว่างเมืองและชนบท 
การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของภาคเกษตรกรรม การ
พัฒนาประชากรตลอด 
ช่วงชีวิต และการเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าที่มีคุณภาพ 

  

1. เม่ือ ๒๙ พ.ค. ๕๘ กต. ได้
จัดการประชุมว่าด้วยการ
โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่
ปกติในมหาสมุทรอินเดีย 
(Special Meeting on 
Irregular Migration in 
the Indian Ocean) 
เพื่อให้ประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและก าหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไข
ปัญหาร่วมกันในระยะต่าง 
ๆ อย่างครอบคลุมตั้งแต่
ประเทศต้นทาง ทางผ่าน 
และปลายทาง เพื่อให้
เกิดผลอย่างยั่งยืน บน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

พื้นฐานของการแบ่งเบา
ภาระระหว่างประเทศ 
โดยได้พิจารณาข้อเสนอที่
เป็นรูปธรรมเพื่อ
ด าเนินการในระยะต่าง ๆ 
ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน
เพื่อคุ้มครอง 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ตกค้าง
อยู่ในทะเล การป้องกัน
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติ และการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นตอ รวมทั้ง
พิจารณาที่จะต่อยอดการ
ด าเนินการในกรอบที่
เก่ียวข้องในภูมิภาค อาทิ 
อาเซียน และกระบวนการ
บาหลี 
      ผู้เข้าร่วมการประชุม
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ระดับสูงจากประเทศใน
ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาดังกล่าวและ
ประเทศผู้สัเกตการณ์ที่
สนใจ รวม ๒๐ ประเทศ 
รวมทั้งผู้อ านวยการใหญ่ 
IOM ผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ 
UNHCR และผู้แทนระดับ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ภูมิภาคของ UNODC โดย
มี ปลัด กต. เป็นประธาน
ในการประชุม และ รอง 
นรม./รมว.กต. ให้เกียรติ
กล่าวสุนทรพจน์เปิดการ
ประชุม 

  

1. เม่ือ ๑๕ - ๑๗ มิ.ย. ๕๘ 
ปลัด กต. เป็นประธาน
เปิดการประชุมนานาชาติ 
The Bangkok 
Symposium on 
Landmine Victim 
Assistance: Enhancing 
a Comprehensive and 
Sustainable Mine 
Action โดยประเทศไทย
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ห้ามทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคลตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ 
โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี
เชื่อมโยงระหว่างการให้ 
ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากทุ่น
ระเบิดเข้ากับการส่งเสริม
สิทธิของ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผู้พิการตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ 
(Convention on the 
Rights of Persons with 
Disabilities) ส่งผลให้
ประเทศไทยด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
ทุ่นระเบิดได้อย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่การให้ 
ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ในระยะฉุกเฉิน
ไปจนถึงการฟื้นฟู 
สภาพร่างกายและจิตใจ
ในระยะยาว 

  

1. เม่ือ ๒๒-๒๓ มิ.ย. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. ร่วม
คณะ นรม. เข้าร่วมในการ
ประชุมยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระ
วดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(Chao Phraya -
Mekong Economic 
Cooperation Strategy 
Summit หรือ ACMECS) 
ครั้งที่ ๖ และการประชุม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ที่เก่ียวข้อง 
ณ เนปิดอว์ เมียนมาร์ 
โดย รอง นรม./รมว.กต. 
ได้กล่าวต่อที่ประชุม
เก่ียวกับประเด็นหลักที่
ประเทศไทยต้องการ
ขับเคลื่อนภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือ ACMECS 
ดังน้ี 
      (๑) การเชื่อมโยง
คมนาคมรอง นรม./
รมว.กต. เน้นย้ าถึง
ความส าคัญในการเร่งรัด
การพัฒนาความเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ซ่ึงที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีบทบาท
ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภูมิภาค อาทิ 
สะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่ง
ที่ ๒ เชื่อมระหว่างแม่
สอด-เมียวดี สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 
๔ การสร้างถนนเชื่อม
ระหว่างเชิงเขาตะนาวศรี 
ถึงกอกะเร็ก โดยไทย
พร้อมสนับสนุนโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ต่าง ๆ ต่อไป โดยมุ่ง
ผลักดันการอ านวยความ
สะดวกการขนส่งข้าม
พรมแดนควบคู่ไปกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      (๒) การอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าและ
การลงทุน ไทยสนับสนุน
ให้มีการผ่อนคลาย
กฎระเบียบ การใช้สกุล
เงินท้องถิ่นในการค้าขาย 
และการยกระดับ
มาตรฐานความโปร่งใสใน
การท าธุรกิจ 
      (๓) การ
ท่องเที่ยว ไทยส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ 
ACMECS ภายใต้แนวคิด 
“๕ ประเทศ ๑ 
จุดหมาย” เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวมายังอนุ
ภูมิภาคอย่างน้อย ๕๐ 
ล้านคนภายในปี ๒๕๕๘ 
      (๔) การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนไทยสนับสนุนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนใน ๔ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ประเด็น ได้แก่ การ
แก้ปัญหาโรคระบาด เช่น 
MERS ไข้หวัดนก เป็นต้น 
การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข ความม่ันคง
ทางด้านอาหาร และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญในการให้การ
สนับสนุนทางด้านความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
อาทิ การสร้างและ
ปรับปรุงโรงพยาบาลใน 
สปป.ลาว การให้ความ
ร่วมมือด้านการฝึกอบรม
บุคลากร ตลอดจนการให้
ทุนการศึกษากับประเทศ
เพื่อนบ้าน ไทยยังมุ่งเน้น
ที่จะใช้กรอบความร่วมมือ
ของ ACMECS ในการ
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษกับประเทศเพื่อน
บ้านภายใต้แนวคิด “ไทย
บวกหน่ึง” (Thailand 
Plus One) ซ่ึงไทย
ส่งเสริมโครงการพัฒนา
ท่าเรือน้ าลึกและเขต



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เศรษฐกิจทวาย โดยจะมี
การลงนาม MOU ๒ ฉบับ 
ระหว่างไทย-เมียนมาร์-
ญี่ปุ่น และการสถาปนา
เมืองคู่แฝด อาทิ การลง
นามข้อตกลงระหว่างแม่
สอด-เมียวดี เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือในการเป็น
ฐานการผลิตของภูมิภาค 
ซ่ึงเป็นการสร้างงานสร้าง
รายได้ และส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
      (๕) การประชุม
รัฐมนตรี ACMECS ครั้งน้ี 
ได้ผลักดันแนวคิดการ
พัฒนาที่ค านึงถึง
ประชาชนเป็นหัวใจหลัก 
และเน้น ๘ สาขาความ
ร่วมมือ อันได้แก่ การ
อ านวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน 
การเกษตร อุตสาหกรรม
และพลังงาน การ
เชื่อมโยงคมนาคม การ
ท่องเที่ยว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
สาธารณสุขและ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สิ่งแวดล้อม โดยเห็นชอบ
ที่จะเสนอร่างปฏิญญา
กรุงเนปิดอว์การประชุม
ผู้น า ACMECS ครั้งที่ ๖ 
และแผนปฏิบัติการ 
ACMECS ปี ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมระดับ
ผู้น าเพื่อพิจารณารับรอง
ต่อไป 

  

กิจกรรมส าคัญอื่น ๆ 

1. กรณีนักศึกษาไทยถูก
ควบคุมตัวที่ท่าอากาศ
ยานเมืองละฮอร์ 
สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน 
      - กต. ได้
ประสานงานกับหน่วยงาน
ปากีสถานและส่ง
เจ้าหน้าที่กงสุลไปประจ า
อยู่ที่เมืองละฮอร์เพื่อให้
การประสานงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความ
ละเอียดอ่อนของกฎหมาย



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ภายในของปากีสถาน 
      - นักศึกษาทั้ง ๕ คน
เดินทางถึงประเทศไทย
เม่ือ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ และ
กลับสู่ภูมิล าเนาเรียบร้อย
แล้ว อน่ึง สถาน
เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงอิสลามาบัด จะ
ประสานงานเรื่องคดีความ
และด าเนินการจนกว่าคดี
จะสิ้นสุดต่อไป 

  

1. การแพร่ระบาดของโรค
ทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง (MERS)  
      ตามที่ สธ. ได้
ประกาศมาตรการเข้มงวด
ในการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง 
(MERS) อย่างต่อเน่ืองมา
โดยตลอดน้ัน กต. ได้สั่ง
การให้สถาน
เอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ท าความเข้าใจ
กับนานาประเทศตาม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ความเหมาะสมแล้วแต่
กรณีถึงมาตรการของ
รัฐบาลไทยในการเฝ้า
ระวังป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค ทั้งน้ี 
เพื่อให้นานาประเทศมี
ความม่ันใจในการ
ด าเนินการของรัฐบาลไทย
ในการควบคุม
สถานการณ์ดังกล่าว
อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา
กับโรคระบาดอ่ืน ๆ โดย
รัฐบาลไทยปฏิบัติการ
อย่างครอบคลุมและ
ครบถ้วนตาม
มาตรฐานสากล 

1. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ข้อ 
๗.๑ 

เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

  

นโยบายที่ ๕.๕
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ ๕.๕.๓ การสร้าง
ความพร้อมในการ

    

1. เม่ือ ๓ - ๔ มิ.ย. ๕๘ รอง
ปลัด กต. (นายนภดล 
เทพพิทักษ์) เข้าร่วม
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๑ ณ 
กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาระส าคัญ
สรุปได้ดังน้ี 
      (๑) ทั้งสองฝ่ายย้ า

  
กรม

อาเซียน 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ความส าคัญของ
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน 
โดยฝ่ายอาเซียนชื่นชมจีน
ที่ริเริ่มความร่วมมือใน
หลายเรื่อง รวมถึง
ข้อเสนอให้จัดท า
สนธิสัญญาว่าด้วยความ
เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดี 
มิตรภาพ และความ
ร่วมมือ (Treaty on 
Good 
Neighbourliness, 
Friendship and 
Cooperation) และเห็น
พ้องให้ศึกษาเรื่องน้ีใน
รายละเอียดต่อไป และได้
หารือเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อร่วมฉลองปี
แห่งความร่วมมือทาง
ทะเลอาเซียน-จีนในปีน้ี
ด้วย 
      (๒) ทั้งสองฝ่าย
ปรารถนาที่จะผลักดัน
เรื่องการเจรจาเพื่อ
ยกระดับความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน-จีน 
และการจัดท าความตกลง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคให้มีความ
คืบหน้า และจะร่วมมือกัน
ในการบรรลุเป้าหมายทาง
การค้า ๑ ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 
๒๕๖๓ รวมทั้งการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค 
      (๓) ฝ่ายอาเซียนยินดี
ต่อข้อเสนอของจีนที่
ก าหนดให้ปี ๒๕๕๙ เป็น
ปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษาระหว่าง
อาเซียนและจีน และจะ
ร่วมกันก าหนดกิจกรรม
ร่วมฉลองต่อไป และ
หารือเก่ียวกับแนวทาง
ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว 
      (๔) ทั้งสองฝ่ายได้
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมา
เก่ียวกับปัญหาในทะเลจีน
ใต้ โดยย้ าความส าคัญของ
การปฏิบัติตามปฏิญญา 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ว่าด้วยการปฏิบัติของภาคี
ในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ 
ในทุกข้อบท เพื่อส่งเสริม
ความเชื่อม่ันและความไว้
เน้ือเชื่อใจ รวมทั้งสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ืออ านวย
ต่อการแก้ไขปัญหา
ระหว่างประเทศที่
เก่ียวข้องโดยสันติวิธี บน
พื้นฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศและ
อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมทั้งย้ าถึง
ความจ าเป็นในการใช้
ความยับยั้งชั่งใจหลีกเลี่ยง
การด าเนินการใด ๆ ที่จะ
ท าให้สถานการณ์ทวีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

  

1. เม่ือ ๘ - ๑๑ มิ.ย. ๕๘ 
ปลัด กต. เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน+๓ และ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia 
Summit) ณ เมืองกูชิง 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน+๓ 
      ที่ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อทิศทาง
ความร่วมมือในกรอบ
อาเซียน+๓ ซ่ึงมี
เป้าหมายที่จะก้าวไปสู่
การจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
ในอนาคต โดยเฉพาะ
ความร่วมมือ (๑) ด้าน
การเงิน ได้แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของ Chiang 
Mai Initiative 
Multilateralisation 
(CMIM) การเร่งรัดการ
จัดตั้ง ASEAN+3 
Macroeconomic 
Research Office 
(AMRO) ให้เป็นองค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อเพิ่ม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ประสิทธิภาพในการเฝ้า
ระวังวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเพิ่มการลงทุนภายใน
ภูมิภาคผ่าน Asian Bond 
Markets Initiative 
(ABMI) (๒) ด้านความ
ม่ันคงทางอาหาร 
โดยเฉพาะการเพิ่ม
บทบาทของโครงการ
ระบบส ารองและการน า
ข้าวออกมาใช้ในกรณีภัย
พิบัติและสถานการณ์
ฉุกเฉิน (๓) ด้าน
สาธารณสุข โดยชื่นชม
บทบาทของไทยในการ
เป็นเจ้าภาพจัด APT 
Special Health 
Ministers’ Meeting on 
Ebola 
(๔) ด้านเศรษฐกิจ ที่
ประชุมสนับสนุนการเร่ง
เจรจา Regional 
Comprehensive 
Economic Partnership 
(RCEP) ให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย การส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

พัฒนาและการลดความ
ยากจน ความเชื่อมโยง
และ SMEs 
การประชุมสุดยอดอาเซีย
ตะวันออก 
      (๑) ที่ประชุม
สนับสนุน Non-Paper 
on Strengthening of 
the EAS และการออก
แถลงการณ์ในโอกาส
ครบรอบ 10 ปี ของ 
EAS      (๒) ที่ประชุม
หารือภาพรวมทิศทางใน
อนาคตของ EAS โดย
สนับสนุนให้ EAS คง
ความเป็นเวทีเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับผู้น าที่
ส่งเสริมการหารือและ
ความร่วมมือรอบด้าน 
และสนับสนุนความเป็น
แกนกลางของอาเซียน ใน
การประชุมครั้งน้ีมี
ประเด็นในภูมิภาคและ
ประเด็นระหว่างประเทศ
ที่ได้รับการหยิบยก ได้แก่ 
ประเด็นทะเลจีนใต้ การ
ก่อการร้ายและลัทธิ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สุดโต่ง สถานการณ์
คาบสมุทรเกาหลี และ
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติ 
การประชุมอาเซียนว่า
ด้วยความร่วมมือด้าน
การเมืองและความม่ันคง
ในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก (ASEAN 
Regional Forum หรือ 
ARF) 
      (๑) ที่ประชุมได้
ติดตามผลการด าเนินการ
รายสาขาต่าง ๆ โดย
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ไทย ได้แก่ (๑) จีน
บรรยายสรุปผลการ
ประชุม ARF ISM on 
Counter-Terrorism 
and Transnational 
Crime ที่เมืองหนานหนิง 
เม่ือวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ค. 
๕๘ ซ่ึงไทยเป็นประธาน
ร่วมกับจีน และ (๒) ไทย
แจ้งที่ประชุมเรื่องการจัด 
ARF Track 1.5 
Preventive Diplomacy 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

Symposium ซ่ึงไทยจะ
เป็นเจ้าภาพร่วมกับ
นิวซีแลนด์และสหรัฐฯ ใน
วันที่ ๑ - ๒ ก.ค. ๕๘ 
      (๒) ที่ประชุมได้
หารือเรื่องการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ ARF 
Process และทิศทางของ 
ARF ในอนาคต โดยที่
ประชุมมีมติให้ทดลองลด
จ านวนการประชุม ARF 
ISG on CBMs and PD 
จาก ๒ ครั้งต่อปีเหลือ ๑ 
ครั้งต่อปี ในปี ๒๕๕๙ 
ก่อนที่จะประเมินผลเพื่อ
ตัดสินใจอีกครั้ง 
      (๓) ที่ประชุมได้
แลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับ
ประเด็นภูมิภาค โดย 
ในภาพรวม ที่ประชุมให้
ความส าคัญกับประเด็น 
(๑) ทะเลจีนใต้ 
(๒) คาบสมุทรเกาหลี (๓) 
ปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติและแนวคิดสุดโต่ง 
และ (๔) การโยกย้ายถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

  

1. เม่ือ ๒๑ - ๒๒ มิ.ย. ๕๘ 
รองปลัด กต. (นายนภดล 
เทพพิทักษ์) เป็นหัวหน้า
คณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการ
ประชุม ASEAN-Japan 
Forum ครั้งที่ ๓๐ ณ 
กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
      (๑) ทั้งสองฝ่าย
พร้อมผลักดันผลการ
ด าเนินงานตาม
แถลงการณ์ร่วมในโอกาส
ครบรอบ ๔๐ ปี 
ความสัมพันธ์อาเซียน-
ญี่ปุ่น ให้เป็นรูปธรรม 
      (๒) ฝ่ายญี่ปุ่น
คัดค้านการถมทะเลและ
การสร้าง outpost ของ
จีนในทะเลจีนใต้ และ
ขอให้ระบุปัญหาดังกล่าว
ไว้ในถ้อยแถลงของ
ประธานในการประชุม 
Post Ministerial 
Conference กับญี่ปุ่น
ด้วย 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

      (๓) ทั้งสองฝ่ายหารือ
ประเด็นส าคัญในภูมิภาค
และประเด็นระหว่าง
ประเทศ โดยฝ่ายไทย
สนับสนุนนโยบาย 
Proactive 
Contribution to Peace 
ของญี่ปุ่นที่สร้างสรรค์
และสอดคล้องกับหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ 
ดังเช่นกรณีที่ญี่ปุ่นร่วมมือ
กับสหรัฐฯ ในการให้
ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์
เม่ือเกิดพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน 

  

1. เม่ือ ๒๘ - ๒๙ มิ.ย. ๕๘ 
กรมสารนิเทศจัดโครงการ
บัวแก้วสัญจร 
ณ จ.เชียงราย โดยได้
จัดการบรรยายพิเศษที่
ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย โดยบรรยายใน
หัวข้อประชาคมอาเซียน 
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาค และบทบาท



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ของไทยในสหประชาชาติ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ต่างประเทศ 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจใน
ภาพรวมของกระทรวงฯ 
และรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก
หน่วยงานราชการของ
จังหวัด 

2. เม่ือ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ กรม
สารนิเทศได้จัดโครงการ
บัวแก้วสัญจรและเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลเชียงค า 
ณ จ. พะเยา ซ่ึงเป็น
โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิยุว
ทูตความดี โดยมอบเงิน
สนับสนุนกิจกรรม 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
และเปิดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เก่ียวกับการต่างประเทศ 
เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการ 
เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชน
ไทยในมิติการต่างประเทศ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

จริยธรรม นอกจากน้ี ได้
จัดการบรรยายพิเศษเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
ต่างประเทศ 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจใน
ภาพรวมของ กต. และรับ
ฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก
หน่วยงานราชการของ
จังหวัด โดยมีหัวข้อการ
บรรยาย ได้แก่ ประชาคม
อาเซียน การเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
และบทบาทของไทยใน
สหประชาชาติ 

  

 
 

 

[๑] เน่ืองจากการด าเนินงานของ กต. บางกิจกรรมได้รับรายงานผลในช่วงต้นเดือน มิ.ย. ๕๘ ตารางรายงานผลการด าเนินงานฯ น้ี 
จึงรวบรวมกิจกรรมซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน พ.ค. ๕๘ บางกิจกรรมไว้ด้วย 
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