
สถานะ ณ วันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม 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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ 
๒.๔ 

1. การ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีกับนานา
ประเทศ ซ่ึง
เป็นส่วน
ส าคัญต่อการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน ทั้ง
ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ 
และสังคม 

2. ชี้แจง
สถานการณ์
และสร้าง
ความเชื่อม่ัน 

3. น ากลไก
ทางการทูต
แบบบูรณา

นโยบายที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
  

นโยบาย ๕.๕
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อ 
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ ๕.๕.๔ การเข้า
ร่วมเป็นภาคีความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค
ภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการ

    

กรอบทวิภาค ี

1. เม่ือ ๒ – ๔ ก.ค. ๒๕๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. ร่วมคณะ นรม. 
เข้าร่วมการประชุมผู้น าลุ่มน้ า
โขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๗ ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
      (๑) รอง นรม./รมว.กต. 
กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย – 
ญี่ปุ่นว่าเป็นทั้งมิตรแท้และ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และ
กล่าวชื่นชมความส าเร็จของ
รัฐบาลญ่ีปุ่นในการจัดการ
ประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น 
ซ่ึงเป็นกลไกความร่วมมือที่
ส าคัญระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศ
ลุ่มน้ าโขงได้แก่ กัมพูชา สปป.
ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และ
ไทย และยังเป็นการกระชับ

  

กต./ 
ทุก
กรม/ 
ทุก
ส 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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

การมาใช้ให้
เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่
ประชาชนทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น 

   ๓.๑ การคุ้มครอง
ดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างแดน 

   ๓.๒ การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า 

   ๓.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และ
การเปิดโลกทัศน์ให้มี
ลักษณะสากล 

ด าเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศใน
เวทีโลก 
ข้อ ๕.๕.๕ การ
สร้างความเป็น
หุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการ
ส่งเสริมแรงงานไทย
ในต่างประเทศ 
ข้อ ๕.๕.๖ การมี
ส่วนร่วมอย่างส าคัญ
ในการสร้างสังคม
นานาชาติที่มี
คุณภาพชีวิต 
ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยา
เสพติด ภัยพิบัต ิ
และการแพร่ระบาด
ของโรคภัย 
  

นโยบายที่ ๕.๖
ยุทธศาสตร์การ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนา 
      (๒) รอง นรม./รมว.กต. 
เชิญ รมว.กต. ญี่ปุ่น เยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
เพื่อเป็นประธานร่วมในการ
ประชุม “คณะกรรมการร่วม 
ว่าด้วยความตกลงส าหรับความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย 
– ญี่ปุ่น” (Japan–Thailand 
Joint Committee on 
Economic Partnership) ซ่ึง
มีวาระที่จะขับเคลื่อนประเด็น
ความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ 
การค้าสินค้าเกษตร การ
อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
การส่งเสริม SMEs และการ
ท่องเที่ยว ทั้งน้ี ไทยมุ่งผลักดัน
ให้ญี่ปุ่นเพิ่มการน าเข้าสินค้า
จากภาคการเกษตรของไทย 
ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการฝึกอบรมบุคลากรใน
หลายสาขา อันเป็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ระหว่างกัน 
      (๓) 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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

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

ขอบคุณรัฐบาลญ่ีปุ่นที่ให้ความ
ช่วยเหลือธุรกิจการบินของไทย
ที่ประสบปัญหาข้อบกพร่อง
ตามการตรวจสอบขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil 
Aviation Organization หรือ 
ICAO) โดยนอกจากได้ต่อ
ใบอนุญาตให้สายการบินของ
ไทยแล้ว ฝ่ายญี่ปุ่นยังตกลงที่
จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบินมา
ให้ 
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
แก่กรมการบินพลเรือนด้วย 
      (๔) รมว.กต. ญี่ปุ่น แสดง
ความเชื่อม่ันต่อพัฒนาการ
ภายในประเทศของไทย และ
ยืนยันที่จะส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนระหว่างสองประเทศ โดย
ไทยจะเป็นเป้าหมายการลงทุน
ของภาคเอกชนญี่ปุ่นในภูมิภาค
อาเซียน นอกจากน้ี ยังชื่นชม
บทบาทของไทยในการแก้ไข
ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติ และยืนยันที่จะ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

  

1. เม่ือ ๙ – ๒๐ ก.ค. ๕๘ รอง
ปลัด กต. (นายสุวัฒน์ จิรา
พันธ์ุ) 
เป็นหัวหน้าคณะในการด าเนิน
โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ณ สหรัฐเม็กซิโกและ
สาธารณรัฐเปรู โดยสถาน
เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเม็กซิโก ร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรมน าคณะ
นาฏศิลป์ 
จากกรมศิลปากร และคณะ
สาธิตทางวัฒนธรรม ได้แก่ การ
แกะสลักเครื่องสด การวาดร่ม 
การปั้นเซรามิก และการท าหุ่น
กระบอกไปจัดแสดงให้แก่แขก
ผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้บริหาร
กระทรวงการต่างประเทศ
เม็กซิโก เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
พรรครัฐบาล เอกอัครราชทูต
ประเทศต่าง ๆ บุคคลส าคัญใน
วงการสื่อสารมวลชน และ
ประชาชนผู้สนใจ โดยมีผู้เข้า
ชมตลอดช่วงการแสดง รวม
ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

นอกจากน้ี ได้เชิญชุมชนไทยใน
เม็กซิโกมาออกร้านขายอาหาร
ไทย ของที่ระลึกไทย และ
บริการนวดไทย 
      กิจกรรมดังกล่าวถือเป็น
หน่ึงในโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
กระแสนิยมไทยและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยใน
สายตาชาวต่างชาติ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 
ตามนโยบายการทูตวัฒนธรรม 
อีกทั้งยังเป็นวาระโอกาส
ครบรอบ ๔๐ ปีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทย-เม็กซิโก ในปี 
๒๕๕๘ ด้วย 

  

1. เม่ือ ๑๐ – ๑๒ ก.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. หารือทวิภาคี
กับ 
นายฮอร์ นัมฮง รอง นรม./
รมว.กต. กัมพูชา ระหว่าง
เดินทางเยือนไทยอย่างเป็น



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ทางการ สาระส าคัญสรุปได้
ดังน้ี 

1. ประเด็นส าคัญของการหารือ
เพื่อขยายความร่วมมือของทั้ง
สองประเทศ ได้แก่ การร่วมมือ
เพื่อจัดระบบแรงงานชาว
กัมพูชาในประเทศไทย การ
ร่วมมือพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณจังหวัด
สระแก้วและจังหวัดตราดเพื่อ
ส่งเสริมการค้าและการพัฒนา
ชายแดนร่วมกัน 
การยกระดับจุดผ่านแดนถาวร
ต่าง ๆ อาทิ บ้านหนองเอ่ียน-
สตึงบท รวมถึงประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมเพื่อเปิดจุดผ่าน
แดนถาวรที่บริเวณช่องอานม้า-
อานเซะ และการส ารวจและ
จัดท าหลักเขตแดนระหว่างกัน 

2. รอง นรม./รมว.กต. ได้กล่าว
เชิญ รอง นรม./รมว.กต. 
กัมพูชาเดินทางมาไทยเพื่อเข้า
ร่วม Foreign Minister’s 
Retreat รวมทั้งได้หารือกัน
เก่ียวกับการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีร่วมไทย-กัมพูชา
ที่ประเทศไทย 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

3. ทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามในความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่า
ด้วยการข้ามแดนไทย-กัมพูชา 
ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้แรงงานต่าง
ด้าวตามแนวชายแดนซ่ึงอาศัย
อยู่บริเวณชายแดนของทั้งสอง
ประเทศสามารถเข้ามาท างาน
ในลักษณะไป-กลับและตาม
ฤดูกาลในบริเวณชายแดนของ
อีกประเทศได้ 
อันจะเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา
แรงงานลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดน 

4. รอง นรม./รมว.กต. ทั้งสองได้
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่ง
มอบโบราณวัตถุจ านวน ๑๖ 
รายการคืนแก่กัมพูชา ซ่ึง
เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันใน
การต่อต้านการเคลื่อนย้ายผิด
กฎหมายและลักลอบข้ามแดน
ของศิลปวัตถุและแสดงถึงไมตรี
จิตที่สองประเทศมีต่อกัน 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

5. การเยือนครั้งน้ี นับเป็นโอกาส
ส าคัญในการเน้นย้ าสาย
สัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด
และแน่นแฟ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในโอกาสที่ปี ๒๕๕๘ เป็นปี
ครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต 
ไทย-กัมพูชา ซ่ึงจะมีการจัด
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง
ตลอดปี 

  

1. เม่ือ ๑๒ – ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
รมช.กต. เข้าร่วมการประชุม
ระหว่างประเทศครั้งที่ ๓ ว่า
ด้วยการระดมทุนเพื่อการ
พัฒนา (3rdConference on 
Financing for 
Development หรือ FFD) ณ 
กรุงแอดดิสอาบาบา และเยือน
สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเอธิโอเปียอย่าง
เป็นทางการ สาระส าคัญสรุป
ได้ดังน้ี 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

1. การประชุมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนด
แนวทางอย่างเป็นรูปธรรมใน
การจัดหาและการใช้เงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษขององค์การ
สหประชาชาติ 
ในปี ๒๕๕๘ น้ี โดยเป็นโอกาส
อันดีที่ไทยได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การพัฒนา โดยเฉพาะการลด
ความหิวโหยและการขาด
สารอาหาร ซ่ึงไทยสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ก่อนกรอบ
เวลาที่ก าหนด นอกจากน้ี ไทย
ยังได้แสดงบทบาทในฐานะผู้ให้
รายใหม่ (Emerging Donor) 
ผ่านกรอบทวิภาคี ไตรภาคี 
และพหุภาคี ด้วย 

2. ที่ประชุมเห็นพ้องว่า แม้
ปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าใน
ด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การค้า การลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาก 
และความส าเร็จในการระดม
ทุนเพื่อการพัฒนา แต่โจทย์
ของการพัฒนาภายหลังปี 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

๒๕๕๘ ได้เปลี่ยนไปจากเดิม 
โดยต้องค านึงถึงมิติด้านความ
ยั่งยืน ซ่ึงรวมถึงประเด็นด้าน
สิง่แวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
(inclusiveness) ด้วย ดังน้ัน 
แนวทางการระดมทุนเพื่อการ
พัฒนาจึงให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
นโยบายภาครัฐ การจัดเก็บ
ภาษี การต่อต้านการทุจริต 
และการปรับกระบวนการผลิต
และพฤติกรรมการบริโภค เป็น
ต้น ซ่ึงแสดงถึงความสามารถ
ของประเทศ 
ต่าง ๆ ในการพัฒนาด้วย
ตนเอง นอกจากน้ี ความเป็น
หุ้นส่วนระดับระหว่างประเทศ 
(Global Partnership) ของทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรระหว่างประเทศ
เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญใน
การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
และครอบคลุม 

3. ในโอกาสน้ี รมช.กต. ได้พบ
หารือทวิภาคีกับนาย Berhane 
Gebre-Christos ผู้ช่วย 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

รมว.กต. สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย โดย
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเก่ียวกับ
ความร่วมมือด้านการค้าและ
การลงทุน การเปิดสถาน
เอกอัครราชทูตระหว่างกัน 
รวมทั้งการแลกเสียงในเวที
ระหว่างประเทศ 

  

1. เม่ือ ๑๕ ก.ค. ๕๘ รอง นรม./
รมว.กต. เดินทางเยือน
สหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็น
ทางการ โดยได้พบหารือทวิ
ภาคีกับนายเดนิส แมนทูรอฟ 
รมว.อุตสาหกรรมและการค้า
ของรัสเซีย โดยหารือถึง
แนวทางในการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า 
และการลงทุนระหว่างกัน เพื่อ
ต่อยอดผลการหารือจากการ
เยือนไทยของนายแมนทูรอฟฯ 
ในเดือน ม.ค. ๕๘ และการ
เยือนไทยของ นรม. รัสเซียใน
เดือน เม.ย. ๕๘ 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ในการน้ี รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๖ สรุป
ผลได้ดังน้ี 

1. ด้านสินค้าเกษตร ฝ่ายไทย
เสนอให้ฝ่ายรัสเซียพิจารณา 
ผ่อนคลายกฎระเบียบและ
ขั้นตอนที่เก่ียวข้องเพื่ออ านวย
ความสะดวก 
ในการน าเข้าสินค้าเกษตรจาก
ไทย ซ่ึงเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน
และได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศ และส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
การเกษตรและขยายการลงทุน
ด้านการเกษตรระหว่างกัน 

2. การอ านวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน ฝ่ายไทย
เชิญชวนให้ฝ่ายรัสเซียลงทุนใน
โครงการ Rubber Cities ใน
ไทย และ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน
ในโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบรางซ่ึงบริษัทของ
รัสเซียมีขีดความสามารถสูง 
โดยจะจัดตั้งคณะท างาน



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

รว่มกันเพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้ โดยในระหว่างน้ี กระทรวง
การต่างประเทศจะเป็น
หน่วยงานประสาน รวมถึงร่วม
ลงทุนในสาขาที่รัสเซียมีความ
ช านาญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดนของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ๔ ประเทศ 
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย 
Thailand+1 ของรัฐบาล 
นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายจะหา
แนวทางอ านวยความสะดวก
ด้านธุรกิจการเงินเพื่อส่งเสริม
การค้าการลงทุนระหว่างกัน 
โดยตกลงที่จะจัดตั้ง
คณะท างานเฉพาะกิจด้าน
ความร่วมมือระหว่างธนาคาร
และการเงิน เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ
รายย่อยมีโอกาสมากยิ่งขึ้น 
โดยฝ่ายไทยขอเชิญชวน 
ฝ่ายรัสเซียให้มาจัดตั้ง 
International Headquarter 
และ International Trading 
Center ในไทย และขอให้สภา
ธุรกิจไทย-รัสเซีย และสภา
ธุรกิจรัสเซีย-ไทยเพิ่มการ
ประสานงานระหว่างกัน 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

เพื่อให้คณะกรรมาธิการร่วมฯ 
ท างานได้สะดวกขึ้น ทั้งน้ี 
รัสเซียจะจัดงาน “Thailand 
Industrial Fair” ในปี ๒๕๖๐ 
เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน
ระหว่างกันด้วย 

3. ฝ่ายไทยพร้อมที่จะขับเคลื่อน
ประเด็นที่ยังอยู่ระหว่าง 
การหารือ อาทิ ความตกลงต่าง 
ๆ ให้มีความคืบหน้าอย่าง
ต่อเน่ือง และประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
ร่วมกันด าเนินการให้เกิดผลที่
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และเน้น
ย้ าความพร้อมของไทยที่จะเป็น
เจ้าภาพ 
จัดประชุมคณะกรรมาธิการว่า
ด้วยความร่วมมือไทย-รัสเซีย 
ครั้งที่ ๗ 
ในปี ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘ ในปี 
๒๕๖๐ ซ่ึงเป็นปีครบรอบ 
๑๒๐ ปีความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย-รัสเซีย เพื่อเป็นการ
ยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้
นของทั้งสองฝ่าย 

4. ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทาง
ความร่วมมือในทุกมิติ อาทิ 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

การส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยน
ด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ การ
ส่งเสริมวัฒนธรรม และการ
ขยายการท่องเที่ยว 

5. ฝ่ายรัสเซียตระหนักถึง
ความส าคัญของไทยในภูมิภาค
และในเวทีระหว่างประเทศ 
และปรารถนาที่จะเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับไทยอย่าง
สร้างสรรค์ ทั้งในกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน และองค์การ
สหประชาชาติ ให้มากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม 

  

1. รอง นรม./รมว.กต. เข้าพบ
หารือกับนาย Sergey Lavrov 
รมว.กต. รัสเซีย ในระหว่างการ
เยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่าง
เป็นทางการ ระหว่าง ๑๔ – 
๑๙ ก.ค. ๕๘ สรุปสาระส าคัญ
ได้ดังน้ี 

1. รอง นรม./รมว.กต. ชื่นชม
ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียที่มี
ความใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่าง



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ยิ่งการแลกเปลี่ยนระดับสูง ซ่ึง
ช่วยเสริมสร้างพลวัตของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดย
ย้ าความมุ่งม่ันของไทยที่จะ
บรรลุเจตนารมณ์ของผู้น าของ
ทั้งสองฝ่าย รวมถึงการจัด
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 
๑๒๐ ปีของการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-
รัสเซีย ในปี ๒๕๖๐ โดยเห็น
พ้องในหลักการให้จัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากน้ี
ได้กล่าวย้ าค าเชิญของ นรม. 
ให้ประธานาธิบดีรัสเซียเยือน
ไทย และได้กล่าวเชิญ รมว.กต. 
รัสเซียเดินทางเยือนไทยใน
โอกาสแรก 

2. ด้านการเมืองความม่ันคง ไทย
พร้อมที่จะร่วมมือในลักษณะ
หุ้นส่วนกับรัสเซียและพร้อม
เป็นเจ้าภาพการประชุมว่าด้วย
ความม่ันคง ครั้งที่ ๒ รวมถึงจัด
ให้มีการปรึกษาหารือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศของ
ทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเน่ือง 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

3. ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายยินดี
ที่การประชุม 
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 
๖ ประสบความส าเร็จอย่างดี
ยิ่ง และจะช่วยลดอุปสรรคและ
อ านวยความสะดวกในด้าน
การค้า ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ 
อาทิ การเกษตร พลังงาน 
วิทยาศาสตร์ ให้เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น 

4. ด้านวัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายชื่น
ชมความร่วมมือด้านการศึกษา
และวัฒนธรรมที่คืบหน้าไปมาก 
โดยรัสเซียได้ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ไทยอย่าง
ต่อเน่ือง และสนับสนุนให้มีการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
ตลอดจนวางแผนที่จะเปิดศูนย์
วัฒนธรรมรัสเซียในประเทศ
ไทย โดยไทยได้เสนอให้มีการ
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 

5. ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ และประเด็นท้า



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ทายระหว่างประเทศ อาทิ 
อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  

1. เม่ือ ๒๒ ก.ค. ๕๘ นาย Haji 
Ismail bin Haji Abdul 
Manapเอกอัครราชทูตบรูไน
ดารุสซาลามประจ าประเทศ
ไทยเข้าเยี่ยมคารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. สรุป
สาระส าคัญได้ดังน้ี 

1. รอง นรม./รมว.กต. แสดง
ความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ 
ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้
ด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูต
บรูไนฯ ประจ าประเทศไทย 
และแสดงความพร้อมให้การ
สนับสนุนเอกอัครราชทูตฯ 
เพื่อให้การท างานของ
เอกอัครราชทูตฯ ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดย
เห็นพ้องว่า ไทยและบรูไนฯ มี
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมี
การแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่าง
ต่อเน่ือง 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

2. รอง นรม./รมว.กต. แสดง
ความขอบคุณรัฐบาลบรูไนฯ 
ที่ให้การต้อนรับระหว่างการ
เยือนบรูไนฯ อย่างเป็นทางการ
ของ นรม. เม่ือ ๒๕ – ๒๖ ม.ค. 
๕๘ เป็นอย่างดี และแจ้งความ
พร้อมของฝ่ายไทยในการรับ
เสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
บรูไนฯ ในการเสด็จฯ เยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
ตามที่ นรม. ได้กราบบังคมทูล
เชิญระหว่างการเยือนบรูไนฯ 

3. เอกอัครราชทูตฯ แสดงความ
พร้อมที่จะท างานเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ที่ใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายให้มี
ความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะด้านการทหารและ
ความม่ันคง โดยบรูไนฯ 
จะเปิดส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารประจ าประเทศไทย
ในช่วงปลายเดือน ก.ค. ๕๘ 
ในขณะที่ไทยได้เปิดส านักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจ า 
สถานเอกอัครราชทูต ณ บัน
ดาร์เสรีเบกาวันไปแล้ว เม่ือ
เดือน ส.ค. ๕๗ 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

  

1. เม่ือ ๒๓ ก.ค. ๕๘ นาย 
Nguyễn Tấn Dũng นรม. 
สาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนามเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
และเข้าร่วม 
การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม
อย่างไม่เป็นทางการไทย-
เวียดนาม (Joint Cabinet 
Retreat – JCR)  ครั้งที ่๓ ณ 
ท าเนียบรัฐบาล โดยการ
ประชุม JCR ครั้งน้ีเป็นการ
ประชุมครั้งแรกหลังจากที่ไทย
กับเวียดนามได้ยกระดับความ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างกันเม่ือปี ๒๕๕๖ โดยมี 
นรม. รอง นรม. และรัฐมนตรี
ของกระทรวงที่เก่ียวข้องของ
ทั้งสองประเทศเข้าร่วม 
นอกจากน้ี ฝ่ายเวียดนามได้น า
ประธานคณะกรรมการ
ประชาชน 
๖ จังหวัด (บิ่งห์ดิ่งห์ กว่างจิ 
กว่างนิงห์ บาเหรี่ย - หวุงเต่า 
คอนตูม และลองอาน) มาร่วม
หารือถึงแนวทางความร่วมมือ



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ในทุกมิติด้วย เพื่อวางพื้นฐาน
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ระหว่างกันต่อไป 
โดยทั้งสองประเทศตกลงที่จะ
ร่วมมือในประเด็นส าคัญ ๆ 
ดังน้ี 

1. ด้านการเมืองและความม่ันคง
ก าหนดให้จัดตั้งกลไกหารือ
ระดับนโยบายระหว่าง
กระทรวงกลาโหม และ
เตรียมการจัดกิจกรรมร่วมเพื่อ
ฉลองครบรอบ ๔๐ ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – 
เวียดนาม 

2. ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มเป้าหมาย
มูลค่าการค้าเป็น ๒๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๓ 
ส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาห่วงโซ่
มูลค่า (value chain) ใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และจัดตั้งกลไกการ
หารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจในแต่ละประเทศ ส่งเสริม



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ความร่วมมือพัฒนามูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าเกษตรและ
ยกระดับราคาสินค้าเกษตร 
รวมทั้งสนับสนุนส่งออกผลไม้
ระหว่างกัน 

3. ด้านการคมนาคมและความ
เชื่อมโยง ผลักดันการเชื่อมโยง
ระหว่างสองประเทศทั้งทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ โดย
ให้เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและ
เส้นทางการบินใหม่ระหว่างกัน 

4. ด้านการศึกษา ส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างกัน และ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

5. ด้านการประมง ส่งเสริมความ
ร่วมมือแก้ไขปัญหาประมง
อย่างยั่งยืน โดยเวียดนามรับจะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับ
กฎหมายประมงของไทย โดย
ไทยเสนอให้มีความร่วมมือทาง
วิชาการในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้ า  นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายได้
หารือเก่ียวกับความร่วมมืออ่ืน 
ๆ เช่น วิทยาศาสตร์และ



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

เทคโนโลยี การท่องเที่ยว การ
กีฬา ความร่วมมือระดับจังหวัด 
และความร่วมมือในภูมิภาค 
ทั้งน้ี ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะ
สานต่อผลการเยือนและการ
ประชุม JCR ครั้งที่ ๓ เพื่อ
เกิดผลเป็นรูปธรรมและ
ประโยชน์ของประชาชนสอง
ประเทศต่อไป 

6. ในการเยือนครั้งน้ี นรม. ของ
ทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน
ในการลงนามเอกสารเก่ียวกับ
ความร่วมมือระหว่างไทย – 
เวียดนาม ๕ ฉบับ ได้แก่ (๑) 
แถลงการณ์ร่วมส าหรับการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่าง
ไม่เป็นทางการไทย – 
เวียดนาม ครั้งที่ ๓ (๒) บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงาน (๓) บันทึก
ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน 
(๔) บันทึกความเข้าใจเพื่อ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่
มิตรระหว่างจังหวัด
อุบลราชธานีกับจังหวัดคอนตูม 
และ (๕) บันทึกความเข้าใจ
เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมือง



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

คู่มิตรระหว่างจังหวัดตราดกับ
จังหวัดลองอาน 

7. ระหว่างการเยือนฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม-ราชกุมารีทรง
พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นรม.เวียดนามและภริยา
เข้าเฝ้าฯ โดย นรม.เวียดนามได้
กราบบังคมทูลความก้าวหน้า
ของ 
ความร่วมมือการเรียนการสอน
ภาษาไทยในเวียดนามและ
โครงการพระราชด าริที่
โรงเรียนนิงห์หมี จังหวัดนิงห์
บิ่งห์ 

8. ระหว่างการเยือนฯ นรม.
เวียดนามได้กล่าวปาฐกถา
เก่ียวกับนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจของเวียดนามและ
ความร่วมมือด้านการค้า 
การลงทุนระหว่างไทยกับ
เวียดนาม ในงานสัมมนาการค้า
การลงทุนระหว่างไทยกับ
เวียดนาม “Thailand – 
Vietnam Business 
Dialogue” จัดโดยสมาคม
มิตรภาพไทย – เวียดนาม 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศและส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยมีคณะผู้แทน
ภาคเอกชนไทยและเวียดนาม
เข้าร่วมกว่า ๗๐ บริษัท พร้อม
ทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมจับคู่ทาง
ธุรกิจด้วย ทั้งน้ี นายประจวบ 
ไชยสาส์น นายกสมาคม
มิตรภาพไทย – เวียดนามได้
เชิญชวนให้ภาคเอกชนไทย
สนใจไปลงทุนประกอบธุรกิจใน
เวียดนาม ซ่ึงมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจสูง เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศร่วมกันของ
ไทยและเวียดนามต่อไป 

  

1. เม่ือ ๒๔ ก.ค. ๕๘ ๔. 
เอกอัครราชทูต ณ กรุง
เบอร์ลิน 
(นางนงนุช เพ็ชรรัตน์) น านาย 
Jürgen Koppelin ส.ส. 
เยอรมนี 
พรรค Free Democratic 
Party (FDP) และนาย 
Thomas Stritzl 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ส.ส. เยอรมนี พรรค Christian 
Democratic Union (CDU) 
พร้อมด้วยผู้แทน สอท. 
เยอรมนีประจ าประเทศไทยเข้า
เยี่ยมคารวะและหารือกับ รอง 
นรม./รมว.กต. 

  

1. เม่ือ ๒๗ ก.ค. ๕๘ รมช.กต. 
เป็นผู้แทน รอง นรม./รมว.กต. 
ให้การต้อนรับและพบหารือกับ
นาย Luo Baoming 
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
มณฑลไห่หนาน ซ่ึงเดินทาง
เยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก 
ในฐานะแขกของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ณ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
       นาย Luo Baoming 
กล่าวว่า ตนได้น าคณะผู้แทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มณฑลไห่หนาน เยือนประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 
โดยเป็นส่วนหน่ึงของการ
สนับสนุนนโยบายเส้นทางสาย
ไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของ ปธน.จีน โดยฝ่ายไห่หนาน



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ต้องการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษาพุทธศาสนากับ
ไทย เน่ืองจากทางมณฑลฯ 
ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางให้
จัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนาขึ้นที่
วัดหนานซานในมณฑลไห่
หนาน เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านพุทธศาสนา
ระหว่างจีนและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึง
สอดคล้องกับความร่วมมือใน
กรอบ “หน่ึงแถบ หน่ึงทาง” 
(One Belt One Road) ของ
จีนด้วย นอกจากน้ี ยังต้องการ
ส่งเสริมการลงทุนจากภาค
ธุรกิจไทยในไห่หนานและ
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับ
ประชาชน โดยเฉพาะภายใต้
กรอบเมืองพี่เมืองน้องระหว่าง
ไห่หนานกับจังหวัดภูเก็ตซ่ึง
ด าเนินความสัมพันธ์มา
ครบรอบ ๑๐ ปีในปีน้ี 
       นอกเหนือจากการพบ
หารือกับ รมช.กต. แล้ว ในการ
เยือนไทยครั้งน้ี นาย Luo 
Baoming และคณะได้เข้า
เยี่ยมคารวะ รมว.วธ. เพื่อ



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

หารือเรื่องการส่งเสริม
วัฒนธรรมและพุทธศาสนา
ระหว่างไทยกับไห่หนาน และ
พบหารือกับผู้น าภาคธุรกิจของ
ไทย รวมทั้งมีก าหนดเดินทาง
ไปจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือเรื่อง
การส่งเสริมความร่วมมือใน
กรอบบ้านพี่เมืองน้องกับนาย
นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ตด้วย 

  

1. เม่ือ ๑๖ – ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัด
งานแสดงนาฏศิลป์จากส านัก
การสังคีต 
กรมศิลปากร และการสาธิต
หัตถกรรมไทย ได้แก่ การ
แกะสลักผักผลไม้ 
เครื่องปั้นดินเผา การวาดร่ม 
และการท าหุ่นกระบอก โดยใช้
ชื่องานว่า “Discover 
Thainess 2015” เพื่อเฉลิม
ฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-
เปรู โดยมีแขกผู้มีเกียรติ บุคคล



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ส าคัญ สื่อ และประชาชนชาว
เปรูที่สนใจเข้าร่วมรับชมทั้งสิ้น
ประมาณ ๓,๔๐๐ คน (การ
แสดง ๒ รอบ) 

2. เม่ือ ๒๖ ก.ค. ๕๘ รอง นรม./
รมว.กต. ในฐานะผู้แทน นรม. 
เข้าร่วมงาน “ฉลอง ๔๐ ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – 
จีน” 
ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคม
แต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย โดย 
รอง นรม./รมว.กต. กล่าวว่า 
รัฐบาลมีความยินดีอย่างยิ่งใน
โอกาสที่ความสัมพันธ์ไทย – 
จีนครบรอบ ๔๐ ปี โดยได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อก ากับดูแลการ
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ และ
จะจัดกิจกรรมต่อเน่ืองตลอดปี 
นอกจากน้ี ความสัมพันธ์อัน
ใกล้ชิดระหว่างไทย – จีน
เป็นไปอย่างรอบด้าน เสมอ
ภาค และไว้เน้ือเชื่อใจกัน โดย
รัฐบาลมีความมุ่งม่ันและจริงใจ
ที่จะด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืน
สถาพร ในโอกาสน้ี นาย Ning 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

Fukui เอกอัครราชทูตจีน
ประจ าประเทศไทย ได้กล่าว
ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ และจะ
พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป โดยมุ่งให้ประชาชน
ของทั้งสองประเทศไปมาหาสู่
กัน เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ
และสนับสนุนกันและกันต่อไป 

  

1. เม่ือ ๒๗ ก.ค. ๕๘ ปลัด กต. 
เป็นประธานร่วมกับนาย 
Brook Barrington 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
และการค้านิวซีแลนด์ 
ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 
(Senior Officials’ Talks หรือ 
SOT) 
ไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๐ ณ 
โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ 
สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 

1. ความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ไทยและ
นิวซีแลนด์เป็นมิตรที่ใกล้ชิด



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

และมีความร่วมมือที่ครอบคลุม
หลายมิติ โดยทั้งสองฝ่ายจะมุ่ง
เดินหน้ากระชับและขยาย
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างกันในทุก ๆ ด้านให้
คืบหน้า ได้แก่ ความม่ันคง 
เศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุน การศึกษา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ความร่วมมือด้านภาพยนตร์ 
ความร่วมมือด้านการเกษตร 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

2. การปฏิรูปการเมือง ฝ่าย
นิวซีแลนด์ยินดีให้ความร่วมมือ
กับไทยในกระบวนการปฏิรูป
ทางการเมืองเพื่อกลับคืนสู่
ประชาธิปไตย โดยยินดีให้การ
แบ่งปันองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ตามที่ฝ่ายไทยประสงค์ 

3. ความร่วมมือทวิภาคี  
             - ในโอกาสที่ปี 
๒๕๕๘ ครบรอบ ๑๐ ปีของ
การลงนาม Thailand – New 
Zealand Closer Economic 
Partnership (TNZCEP) 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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

สองฝ่ายจะด าเนินการอ านวย
ความสะดวกและขจัดอุปสรรค
ด้านการค้า การส่งเสริมการ
ลงทุนสองฝ่าย และการติดต่อ
ระหว่างประชาชนมากขึ้น 
รวมทั้งจะเพิ่มมูลค่าการค้าให้
เป็นสองเท่าภายในปี ค.ศ. 
๒๐๒๐ ตามที่ตกลงไว้ โดยฝ่าย
นิวซีแลนด์ประสงค์จะมีการเริ่ม
การเจรจาการค้าบริการ การ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจน
ขยายการส่งออกสินค้าเกษตร
มายังไทยเพิ่มขึ้น 
             - ฝ่ายไทยได้หยิบยก
ประเด็นความร่วมมือทางด้าน
การทหารระหว่างไทย – 
นิวซีแลนด์ ซ่ึงหวังว่าจะกลับมา
ร่วมมือกันอีกเม่ือสถานการณ์
ทางการเมืองไทยกลับสู่ภาวะ
ปกติ 

      - ฝ่ายนิวซีแลนด์ประสงค์ให้มีการ
เพิ่มเที่ยวบินของไทยไปนิวซีแลนด์เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อระหว่าง
ประชาชน 

      - นอกจากน้ี ได้มีการหารือร่วมกันถึง
การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการ



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทย – นิวซีแลนด์ที่จะครบรอบ ๖๐ ปี ใน
ปี ๒๕๕๙ 

1. ความร่วมมือในระดับภูมิภาค 

• ทั้งสองฝ่ายได้หารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
ประเด็นความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคอย่างกว้างขวาง อาทิ 
ความร่วมมือกันในด้านการ
ป้องกันการท าประมงที่ผิด
กฎหมาย รวมถึงสถานการณ์
ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก-เฉียงใต้และความ
ร่วมมือด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติ  

• ในโอกาสที่ปีน้ี ครบรอบ ๔๐ ปี 
ความสัมพันธ์อาเซียน – 
นิวซีแลนด์ ฝ่ายนิวซีแลนด์
ประสงค์จะได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายไทยในการยกระดับ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้นเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดย
ฝ่ายไทยยินดีที่นิวซีแลนด์มี
บทบาทอย่างสร้างสรรค์ใน
พัฒนาการของอาเซียนอย่าง
ต่อเน่ือง และขอบคุณ



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

นิวซีแลนด์ที่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เก่ียวกับบทบาท
ของนิวซีแลนด์ในคณะมนตรี
ความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ 

  

1. เม่ือ ๒๘ ก.ค. ๕๘ รอง นรม./
รมว.กต. เป็นประธานร่วมกับ 
นาย Wunna Maung Lwin 
รมว.กต.เมียนมาร์ ในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
เพื่อความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างไทย – เมียนมาร์ ครั้งที่ 
๘ (The 8th Meeting of 
Thailand – Myanmar Joint 
Commission for Bilateral 
Cooperation หรือ JC) ณ 
โรงแรม 
แชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ 
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

1. ในช่วงเปิดประชุมฯ 
รอง นรม./รมว.กต. 
กล่าวแสดงความ
มุ่งม่ันที่จะกระชับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคี
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
โดยขยายผลความ



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ร่วมมือในทุกมิติ ซ่ึง
จะเก้ือกูลต่อการ
รวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนใน ๒๕๕๘ 
โดยเน้นความ
เชื่อมโยงและการไป
มาหาสู่ระหว่าง
ประชาชนถึง
ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนทั้งสอง
ประเทศอยู่ร่วมกัน
อย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี ในโอกาสน้ี
นาย Wunna 
Maung Lwin กล่าว
ว่า ปธน.เมียนมาร์ขอ
ถวายพระพรชัย
มงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
ให้ทั้งสองพระองค์มี
พระพลานามัย 
ที่สมบูรณ์ 

2. ทั้งสองฝ่ายได้
ทบทวนกิจกรรม



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ความร่วมมือที่ก าลัง
ด าเนินการร่วมกัน 
และหาแนวทางใน
การเพิ่มพูนความ
ร่วมมือทวิภาคีในทุก
มิติ บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้นและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน 
โดยทั้งสองฝ่ายยินดี
ต่อการเสด็จฯ เยือน
เมียนมาร์ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ใน
เดือน ต.ค. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงฝ่ายเมียนมาร์แจ้ง
ว่าพร้อมที่จะรับ
เสด็จฯ อย่างสมพระ
เกียรติ เพราะมี
ความส าคัญอย่าง
มากต่อความสัมพันธ์
ไทย – เมียนมาร์ 

3. ด้านการเมืองและ
ความม่ันคง ฝ่ายไทย
ยืนยันเจตนารมณ์ที่
จะสนับสนุนการ



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ปฏิรูปและ
กระบวนการ
สันติภาพในเมียน
มาร์ รวมถึงความ
ร่วมมือเรื่องการ
ยกระดับจุดผ่านแดน 
การเตรียมการ
ส่งกลับผู้หนีภัยจาก
การสู้รบไปเมียนมาร์
เม่ือมีความพร้อม 
ความร่วมมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด กลไกความ
ร่วมมือด้าน
การทหาร และความ
ร่วมมือในด้านการ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์ 

4. ในด้านเศรษฐกิจ ทั้ง
สองฝ่ายได้หารือ
เก่ียวกับแนวทางการ
ส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน 
และตั้งเป้าหมายใน
การเพิ่มมูลค่าการค้า
รวมเป็น ๑๐ – ๑๒ 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

พันล้านดอลลาร์
สหรัฐภายในปี 
๒๕๖๐ โดยมุ่งเน้น
การค้าและการลงทุน
บริเวณชายแดน 
นอกจากน้ี 
ฝ่ายเมียนมาร์ได้
กล่าวถึงความร่วมมือ
ด้านการเงินการ
ธนาคารว่า 
เมียนมาร์อนุญาตให้
สามารถแลกเงินบาท
เป็นเงินจ๊ัตได้โดยตรง 
และ 
เมียนมาร์ได้ให้
ใบอนุญาตแก่
ธนาคารกรุงเทพใน
การเปิดสาขาเพื่อ
ด าเนินธุรกรรมของ
ธนาคารในกรุงย่างกุ้ง
แล้ว 

5. ด้านความ
เชื่อมโยง ทั้งสองฝ่าย
หารือเก่ียวกับแนว
ทางการจัดตั้ง
คณะท างานด้าน
ความเชื่อมโยงทาง



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

บก การริเริ่มเจรจา
จัดท าความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งข้าม
แดน และบันทึก
ความเข้าใจเรื่องการ
เดินรถโดยสาร
ระหว่างประเทศ เพื่อ
อ านวยความสะดวก
ทางการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว 
รวมทั้งเห็นพ้องให้
เร่งรัดสรุปการเจรจา
ความตกลงข้ามแดน 

6. ในด้านแรงงาน ทั้ง
สองฝ่ายหารือ
เก่ียวกับแนวทางใน
การเพิ่มพูนความ
ร่วมมือในด้าน
แรงงาน และการ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ในสาขาการพัฒนา
และการจัดการด้าน
ประมงอย่างยั่งยืน 
โดยฝ่ายเมียนมาร์
ยินดีต่ออายุสิทธิท า
ประมงแก่
ผู้ประกอบการ



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ประมงไทยที่ได้รับ
การจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากน้ี ทั้งสอง
ฝ่ายย้ าถึง
ความส าคัญการ
พัฒนาโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย 
เพื่อรองรับจ านวน
คนที่จะเพิ่มมากขึ้น
เม่ือเขตเศรษฐกิจ
ทวายได้รับการจัดตั้ง 
โดยฝ่ายไทยพร้อมที่
จะสนับสนุนการ
ปรับปรุงแผนก
ฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลทวาย 
และพร้อมที่จะ
ด าเนินการทันทีเม่ือ
ฝ่ายเมียนมาร์
เห็นชอบรายละเอียด
โครงการฯ 

7. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม และ
ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนา 
ฝ่ายไทยยินดีส่งเสริม



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ความร่วมมือในด้าน
การศึกษา 
สาธารณสุข และการ
ท่องเที่ยว และความ
ร่วมมือเพื่อการ
พัฒนา โดยเฉพาะใน
โครงการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืนใน
รัฐยะไข่ 

8. ในการประชุมฯ ทั้ง
สองฝ่ายได้ลงนามใน
ความตกลงว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจ
ลงตราส าหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทาง
ธรรมดาแก่ผู้ที่
เดินทางโดย
เครื่องบิน โดยจะมี
ผลใช้บังคับในวันที่ 
๑๑ ส.ค. ๕๘ โดยทั้ง
สองฝ่ายเชื่อม่ันว่า 
ความตกลงดังกล่าว
จะช่วยส่งเสริมความ
เชื่อมโยงและอ านวย
ความสะดวก
ประชาชนของทั้ง
สองประเทศให้



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

เดินทางไปมาหาสู่กัน
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

  

กรอบพหุภาค ี

1. เม่ือ ๔ – ๕ ก.ค. ๕๘ กระทรวง
การต่างประเทศร่วมกับสมาคม
สหประชาชาติแห่งประเทศไทย 
องค์กรสหประชาชาติประจ า
ประเทศไทย และอุทยานการ
เรียนรู้ (TK Park) จัด
นิทรรศการ “UNderstand 
2015” เพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๗๐ ปี การก่อตั้ง
สหประชาชาติ และส่งเสริมให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ภาคภูมิใจในบทบาทของไทย
ในสหประชาชาติ โดยจัด
กิจกรรม อาทิ การบรรยาย
หัวข้อ “ประสบการณ์คนไทย
ในสหประชาชาติ” โดย
วิทยากรผู้มีประสบการณ์ร่วม
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติในตะวันออก
กลางและติมอร์เลสเต 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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ทดลองใส่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด 
โดยศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ 
การให้ความรู้วิธีป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดย
ผู้แทนกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติประจ าประเทศ
ไทย 

2. เม่ือ ๖ – ๑๑ ก.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เข้าร่วม
กิจกรรม 
การแสดงและประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมโขน ณ นคร
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดย 
ปลัด กต. ร่วมคณะด้วย โดย
การจัดกิจกรรมเผยแพร่
วัฒนธรรมโขนครั้งน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมเพื่อรณรงค์
การสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวร
ของคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติ (United 
Nations Security Council 
หรือ UNSC) วาระปี ค.ศ. 
๒๐๑๗ – ๒๐๑๘ โดย
กระทรวงการต่างประเทศได้รับ
ความร่วมมือจากกระทรวง
วัฒนธรรม จัดคณะนาฏศิลป์



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

จากกรมศิลปากรแสดงโขนชุด
พระรามตามกวาง ชุดหนุมาน
จับนางสุพรรณมัจฉา ชุด
ทศกัณฐ์ 
ลักนางสีดา – หนุมานถวายพล 
และชุดทศกัณฐ์ พระราม พระ
ลักษณ์ 
ออกกราวตรวจพล และมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ จัด
นิทรรศการศิลป์แผ่นดินเป็น
กิจกรรมคู่ขนาน เพื่อเผยแพร่
ผลงานศิลปะที่เป็นประณีต
ศิลป์และความภาคภูมิใจของ
คนไทยให้ชาวต่างประเทศได้
ชื่นชมด้วย 

  

ประเด็นส าคัญ 

1. กรณีกรณีกลุ่มคนบุกรุกสถาน
กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครอิส
ตันบูล ประเทศตุรกี เม่ือ ๘ 
ก.ค. ๕๘ ตามเวลาท้องถิ่น 

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
อังการา ตรวจสอบเบื้องต้น



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

แล้ว ไม่พบว่ามีคนไทยในพื้นที่
ได้รับบาดเจ็บ และกระทรวง
การต่างประเทศได้สั่งการให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตาม
สถานการณ์และประสานงาน
กับทางการตุรกีอย่างใกล้ชิด 
โดยทางการตุรกีได้ให้ค าม่ันจะ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนไทยในตุรกี
อย่างเต็มที่ 

2. ในขณะเดียวกัน กระทรวงการ
ต่างประเทศได้เชิญ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี
ประจ าประเทศไทยเข้าพบเพื่อ
หารือถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
ฝ่ายตุรกีรับทราบข้อห่วงกังวล
ของฝ่ายไทย และยืนยันว่า
ทางการตุรกีให้ความส าคัญต่อ
ความปลอดภัยของคนไทยและ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในตุรกี 
และได้เพิ่มระดับการรักษา
ความปลอดภัยของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ด้วยแล้ว 

3. กระทรวงการต่างประเทศ
ติดตามปฏิกิริยาของประเทศ
ต่าง ๆ/ องค์การระหว่าง
ประเทศ/ NGOs อย่างต่อเน่ือง 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

และในหลายกรณี กระทรวงฯ/ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ/ สถาน
กงสุลใหญ่ฯ ให้ข้อมูลและชี้แจง
ท าความเข้าใจเก่ียวกับเหตุผล
ของการด าเนินการของไทย 
ตลอดจนรายงานข้อมูลและ
แจ้งเตือนคนไทยใน
ต่างประเทศผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับ
ประเทศเจ้าบ้านให้ดูแลความ
ปลอดภัยของส านักงานและ
ชุมชนไทย 

  

1. กรณีการส่งกลับผู้ลักลอบเข้า
เมืองชาวมุสลิมที่อ้างว่าเป็น
ชาวตุรกี (ชาวอุยกูร์) 

1. ตั้งแต่เดือน มี.ค. ๒๕๕๗ ชาว
อุยกูร์ประมาณ ๓๐๐ กว่าคน 
ได้หลบหนีเข้าประเทศไทย 
และรัฐบาลจีนเรียกร้องให้
รัฐบาลไทยส่งบุคคลเหล่าน้ี
กลับไปยังประเทศจีน 
เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีอาจมี
ความเก่ียวข้องกับการกระท า
ผิดกฎหมายในประเทศจีน 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

รัฐบาลไทยได้ขอให้ฝ่ายจีน
ด าเนินการส่งหลักฐานการ
กระท าผิดและการพิสูจน์
สัญชาติให้แก่ฝ่ายไทยพิจารณา 
ก่อนจะด าเนินการส่งตัวให้ฝ่าย
จีนต่อไป 

2. รัฐบาลไทยได้ด าเนินการ
เก่ียวกับเรื่องน้ีอย่างรอบคอบ
โดยค านึงถึงหลักมนุษยธรรม
ควบคู่ไปกับหลักสิทธิมนุษยชน
และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ของไทย 

3. รัฐบาลไทยได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบจากหลักฐานของทุก
ฝ่าย สรุปว่าสามารถแยกชาว
อุยกูร์ดังกล่าวได้เป็น ๓ กลุ่ม 
กลุ่มแรกจ านวน ๑๗๒ คน ไม่มี
ความเก่ียวข้องใด ๆ กับการ
กระท าผิดกฎหมาย และบุคคล
ดังกล่าวได้แสดงความประสงค์
ที่จะเดินทางไปตุรกีและรัฐบาล
ตุรกีพร้อมที่จะรับ ใน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยได้รับ
หลักฐานการกระท าผิดและ 
การพิสูจน์สัญชาติจากรัฐบาล
จีนส าหรับชาวอุยกูร์ จ านวน 
๑๐๙ คน และยังมีอีกประมาณ 
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ผู้รับผิด 
ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ 
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ที่ส าคัญ 

๖๐ คนที่ยังอยู่ในความดูแล
ของไทย 

4. จากข้อเท็จจริงข้างต้น รัฐบาล
ไทยจึงได้ด าเนินการดังน้ี 
            (๔.๑) เม่ือ ๒๙ มิ.ย. 
๕๘ รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจส่ง 
ชาวอุยกูร์จ านวน ๑๗๒ คน 
ให้กับรัฐบาลตุรกี ซ่ึงได้รับ
บุคคลเหล่าน้ีไปตั้งถิ่นฐานใน
ตุรกีเรียบร้อยแล้ว 
            (๔.๒) เม่ือ ๙ ก.ค. 
๕๘ รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจส่ง
ชาวอุยกูร์ จ านวน ๑๐๙ คน 
ซ่ึงรัฐบาลจีนได้ส่งหลักฐานการ
กระท าผิดและการพิสูจน์
สัญชาติให้กับฝ่ายไทยแล้ว 
            (๔.๓) ขณะน้ียังมี
ชาวอุยกูร์ประมาณ ๖๐ คน อยู่
ในความดูแลของรัฐบาลไทยซ่ึง
ยังไม่มีหลักฐานเก่ียวข้องกับ
การกระท าผิดกฎหมาย รัฐบาล
ไทยจะพิจารณาด าเนินการตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

5. ตามที่หลายฝ่ายมีความห่วง
กังวลว่าชาวอุยกูร์ที่ถูกส่งกลับ
ไปยังประเทศจีนอาจถูกลงโทษ
อย่างรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตน้ัน 
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นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
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เศรษฐกิจและสังคม
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๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้
จ่ายงบ 

ประมาณ 
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ที่ส าคัญ 

รัฐบาลจีนได้ยืนยันกับรัฐบาล
ไทยว่า จะปฏิบัติต่อบุคคล
เหล่าน้ีด้วยความเป็นธรรมและ
รับรองความปลอดภัย 
นอกจากน้ัน ผู้ที่ไม่มีความผิด
จะได้รับการดูแลให้กลับคืนสู่
สังคมและรัฐบาลจีนจะจัดหาที่
ท ากินให้ตามความเหมาะสม 

6. รัฐบาลจีนยินดีเชิญให้รัฐบาล
ไทยส่งผู้แทนไปติดตามผล 
การปฏิบัติ ซ่ึงสภาความม่ันคง
แห่งชาติจะจัดผู้เก่ียวข้องจาก
หน่วยราชการต่าง ๆ รวมทั้งจะ
พิจารณาเชิญองค์กรระหว่าง
ประเทศ อาทิ ICRC เข้า
ร่วมกับฝ่ายไทย เดินทางไป
ตามค าเชิญของรัฐบาลจีนต่อไป 

  

1. กรณี พล.ต.ท. ค ารณวิทย์ ธูป
กระจ่าง ถูกควบคุมตัวที่
สนามบิน 
นาริตะ 

1. กระทรวงการต่างประเทศ โดย
สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว ได้ติดตาม



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ
อ านวยความสะดวกทางด้าน
การติดต่อประสานงานและคดี
ความเพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การจัดหาล่าม จัดแปลเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง แนะน าทนายความ 
และมอบหมายเจ้าหน้าที่กงสุล
เข้าเยี่ยมพร้อมทนายความทุก
ครั้ง ตลอดจนแจ้งความ
คืบหน้ากับญาติเป็นระยะ โดย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้
ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 
เช่นเดียวกับกรณีการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้
ยากในทุกกรณี 

2. เม่ือ ๑๓ ก.ค. ๕๘ กระทรวง
การต่างประเทศได้รับแจ้งจาก
สถานเอกอัครราชทูตฯ ว่า
อัยการญี่ปุ่นได้ตัดสินใจไม่สั่ง
ฟ้องคดีของ พล.ต.ท. ค ารณ
วิทย์ฯ และส่งตัวไปยัง
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
โตเกียว ซ่ึงสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตาม
ประสานงานเรื่องการเดินทาง
กลับประเทศไทยของ พล.ต.ท. 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
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๑๑ 
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ที่ส าคัญ 

ค ารณวิทย์ฯ ในวันที่ ๑๔ ก.ค. 
๕๘ 

1. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ข้อ 
๓.๒ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์ รวมถึง
ปัญหา 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การ
ทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ 
การท่องเที่ยวที่เน้น
บริการทางเพศและเด็ก 
และปัญหาคนขอทาน 
โดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่
จ าเป็นและเพิ่มความ
เข้มงวดในการระวัง
ตรวจสอบ 

นโยบายที่ ๕.๑
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

ข้อ ๕.๑.๑ การ
สร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทยควบคู่กับ
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การจัดการความ
เสี่ยงและสร้าง
โอกาสในชีวิตตนเอง 

ข้อ ๕.๑.๒ การ
จัดบริการทางสังคม
ให้ทุกคนตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน เน้นการ
สร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้าง
การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ

    

1. เม่ือ ๒๗ ก.ค. ๕๘ เวลา 
๑๐.๐๐ น. (ตามเวลาสหรัฐฯ) 
กระทรวง- 
การต่างประเทศสหรัฐฯ ได้
เผยแพร่รายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (Trafficking in 
Persons Report หรือ TIP 
Report) ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
โดยในปีน้ีประเทศไทยถูกจัดให้
คงอยู่ที่ระดับ Tier 3 ของ 
รายงานฯ ซ่ึงกระทรวงการ
ต่างประเทศได้เผยแพร่ข่าวสาร
นิเทศแสดงท่าทีต่อกรณี
ดังกล่าว โดยระบุว่า 

1. ทางการไทยรับทราบผลการจัด
อันดับให้ประเทศไทยอยู่ใน
ระดับ Tier 3 ซ่ึงไม่สะท้อน
ความพยายามและ
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการต่อต้านการค้า
มนุษย์ของไทยที่เกิดขึ้นจริง

  

กรม
อเมริกา
และ
แปซิฟิก
ใต้ 
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นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
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จ่ายงบ 

ประมาณ 
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ที่ส าคัญ 

ตัดสินใจในการ
พัฒนาประเทศ 

ข้อ ๕.๑.๓ การ
เสริมสร้างพลังให้ทุก
ภาคส่วนสามารถ
เพิ่มทางเลือกการใช้
ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองได้
อย่างมีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี 

ในช่วงปีที่ผ่านมาซ่ึงมีก้าวหน้า
อย่างมากในหลายด้าน 

2. ตั้งแต่รัฐบาลปัจจุบันเข้าปฏิบัติ
หน้าที่เม่ือเดือน ส.ค. ๒๕๕๗ 
รัฐบาลได้ “ปฏิรูป” การแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งระบบ
ส่งผลให้เกิดความคืบหน้าที่เป็น
รูปธรรมในทุก ๆ ด้าน เช่น 
(๑) ด้านนโยบาย รัฐบาลได้
ประกาศย้ าให้การต่อต้าน
การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ
และจัดตั้งกลไกระดับชาติซ่ึงมี 
นรม. รอง นรม. และรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องทั้งหมด 
เข้ามาร่วมขับเคลื่อน มีการ
แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้องหลายฉบับ 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ (๒) ด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย มีการทลาย
เครือข่ายผู้กระท าผิดค้ามนุษย์
รายส าคัญ มีการจับกุม 
ด าเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าที่
ระดับสูงซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับ
การค้ามนุษย์ (๓) ด้านการ
ป้องกัน มีการแก้ไขและจัด



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ระเบียบแรงงานในภาคประมง 
รวมถึงการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวจ านวนกว่า ๑.๖ ล้าน
คนให้ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับคนไทย 
และแก้ปัญหาที่ต้นทางโดยลด
ความเสี่ยงที่แรงงานเหล่าน้ีจะ
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และ
การถูกเอาเปรียบ (๔) ด้านการ
คุ้มครอง การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การคัดแยกและการดูแล
คุ้มครองผู้เสียหาย (๕) ด้าน
ความร่วมมือและการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนประเทศไทย
ได้มีบทบาทน าทั้งในกรอบทวิ
ภาคีและภูมิภาคในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์บน
พื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน
และความม่ันคง 

3. อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยยังคง
มุ่งม่ันด าเนินการต่อต้านการค้า
มนุษย์อย่างจริงจัง พร้อมกับ
เพิ่มพูนความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ตลอดจนขยายความ
ร่วมมือกับประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศต่อไป 



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

1. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ข้อ 
๗.๑ 

เร่งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน ใน
ภูมิภาคอาเซียนและ
ขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

  

นโยบายที่ ๕.๕
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
ข้อ ๕.๕.๓ การ
สร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

    

1. เม่ือ ๒ – ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับ 
ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่ม
น้ าโขง ครั้งที่ ๔ ประจ าปี 
๒๕๕๘ โดยมีเยาวชน
ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๒ ที่
ได้รับการคัดเลือกจาก ๕ 
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว 
เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย 
จ านวน ๔๕ คน เดินทางไป
ทัศนศึกษาและท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกันใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายและ
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ร่วมกัน อันจะ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเยาวชนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในระยะยาว 
      กิจกรรมดังกล่าวมีหัวข้อ
หลัก คือ “การรับมือกับ

  
กรม

อาเซียน 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
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หรือแผนพัฒนา
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ชอบ วันที ่สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ประเด็นท้าทายในภูมิภาค” 
(Addressing Regional 
Challenges) ซ่ึงเน้นประเด็น
ความร่วมมือในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาส าคัญ ได้แก่ 
ปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่า ปัญหาการค้ามนุษย์และ
ปัญหายาเสพติด 

  

1. เม่ือ ๒๑ – ๒๕ ก.ค. ๕๘ 
กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับกรมกิจการพลเรือน
ทหาร กองบัญชาการกองทัพ
ไทย จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพยุวทูตความดี "คนดี
ของประเทศไทย" ณ วัดโพธ์ิชัย 
จังหวัดหนองคาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน
เห็นคุณค่าและตระหนัก 
ถึงความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ พัฒนาโลกทัศน์ด้าน
การต่างประเทศของเยาวชนให้
มีทัศนคติและพฤติกรรมที่
เหมาะสม น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและขยายผลสู่
ชุมชน โรงเรียน และสังคมใน



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ต่อไป โดยมีโรงเรียนจ านวน 
๑๒ โรงเรียนในจังหวัด
หนองคายเข้าร่วมโครงการ ใน
จ านวนน้ีมีโรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธิยุวทูตความดี 
จ านวน ๒ โรงเรียน 
      กิจกรรมในโครงการ
ดังกล่าว ประกอบด้วยการ
บรรยายในหลายวิชา อาทิ 
หน้าที่พลเมือง และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้
จัดการบรรยายในวิชา
ภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับองค์การสหประชาชาติ 
และการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียม
ความพร้อมเยาวชนสู่การเข้า
เป็นประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ 
และเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้าน
การต่างประเทศ 

  

1. เม่ือ ๒๐ ก.ค. ๕๘ กระทรวง
การต่างประเทศ โดยกรม
อาเซียน ได้จัดการประชุม
หารือเพื่อแลกเปลี่ยน



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/ ผลการด าเนินการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

ข้อคิดเห็นกับผู้แทนองค์กรภาค
ประชาสังคมเก่ียวกับวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 
๒๐๒๕ และแผนงานประชาคม
อาเซียน (ค.ศ. ๒๐๑๖ – 
๒๐๒๕) โดยมีนายสีหศักดิ์ พวง
เกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโตเกียว และผู้แทนไทยใน
คณะท างานระดับสูงเพื่อยกร่าง
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี ๒๕๕๘ (High 
Level Task Force the 
ASEAN Community’s Post-
2015 Visiion: HLTF) เป็น
ประธาน และมีผู้แทนจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ 
กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงกลาโหม ร่วมหารือ
ด้วย 

  

1. เม่ือ ๒๘ – ๒๙ ก.ค. ๕๘ นาย
นภดล เทพพิทักษ์ รองปลัด
กระทรวงฯ และนาย Liu 
Zhenmin รมช.กต.จีน เป็น
ประธานร่วมในการประชุม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ที่ส าคัญ 

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – จีน 
ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญา
ว่าด้วย 
การปฏิบัติของภาคีในทะเลจีน
ใต้ (ASEAN – China Senior 
Officials’ Meeting on the 
Implementation of the 
DOC หรือ SOM on DOC) 
ครั้งที่ ๙ ณ นครเทียนจิน 
ประเทศจีน 

ตรวจถูกต้อง 

 


