
สถานะ ณ วันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

  

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ 
๒.๑ 

(๑) การบริหาร
จัดการชายแดน 
(๒) การสร้าง
ความม่ันคงทาง
ทะเล 
(๓) การแก้ไข
ปัญหา 
ข้ามชาติ/
อาชญากรรมข้าม
ชาติ 
(๔) การสร้าง
ความไว้วางใจกับ
ประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
(๕) การ
เสริมสร้าง
ศักยภาพใน 
การปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกัน
ของอาเซียน โดย

นโยบาย ๕.๕
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อ 
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ ๕.๕.๕ การสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 
และการส่งเสริม
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
ข้อ ๕.๕.๖ การมีส่วน
ร่วมอย่างส าคัญใน
การสร้างสังคม
นานาชาติที่มีคุณภาพ

    

๑.    เม่ือวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ 
สมาคมประมงนอกน่านน  าไทย
เข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./
รมว.กต. ณ กต. โดยมี รป.ณรงค์
ฯ ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก 
กรมการกงสุล กรมสนธิฯ กรม
ประมง 
กรมเจ้าท่า และกรมยุทธการ
ทหารเรือ เข้าร่วม เพื่อขอความ
ช่วยเหลือด้านการทูต การ
ฟ้องร้องคดี และกงสุลกรณี
ทางการอินโดนีเซียจมเรือประมง
เซ็นจูรี ๔ และ ๗ รวมทั งแจ้ง
สถานการณ์การท าประมงใน
น่านน  าอินโดนีเซีย ทั งนี  โดยเน้น
ขอให้ กต. ช่วยลูกเรือไทยและ
ลูกเรือต่างชาติ (กัมพูชาและ
พม่า) ประมาณ ๖๐ คนกลับ
ประเทศไทยในโอกาสแรก และ
เจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อ

  

กรมเอเชีย
ตะวันออก/ 
กรมการ
กงสุล/ กรม
สนธิสัญญา/ 
กลุ่มงาน
ความม่ันคง 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

เน้นความร่วมมือ
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขข้อพิพาท
ต่าง ๆ และแก้ไข
ปัญหาเส้นเขต
แดนโดยใช้กลไก
ทั งระดับทวิภาคี
และพหุภาคี 

ชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพ
ติด ภัยพิบัต ิและการ
แพร่ระบาดของ
โรคภัย 

ขอให้ผ่อนปรนกฎระเบียบ
ประมงที่ออกใหม่ที่เข้มงวด
เกินไปและไม่เป็นธรรม 
        เก่ียวกับเรื่องนี  รอง นรม./
รมว.กต. ได้ซักถามและแจ้ง 
การด าเนินการของ กต. 
นับตั งแต่ได้รับทราบเรื่อง ทั งด้าน
การทูตและกงสุล (เช่น กต. เชิญ
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียมาพบ
รวม ๔ ครั ง และมีหนังสือแจ้ง
ความกังวลอย่างเป็นทางการ ๑ 
ฉบับ ฯลฯ ) ส าหรับการฟ้องร้อง
คดีนั น มีกรอบและขั นตอนตาม
กฏหมายที่ต้อง 
ค านึงถึง เช่น ผู้เสียหายต้อง
รวบรวมหลักฐานและเป็น
ผู้ด าเนินการฟ้องร้องเองใน
เริ่มแรก ฯลฯ ) ในส่วน กต. 
พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้าน
ตา่ง ๆ ตามค าขอ ทั งนี  ต้อง
ค านึงถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีใน
ภาพรวมและขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย 
       ในการนี  รอง นรม./
รมว.กต. ให้ความเห็น/สั่งการ 
ดังนี  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

(๑) ให้กรมการกงสุลช่วยเหลือ
ลูกเรือประมงไทยกลับประเทศ
ก่อน 

(๒) ส าหรับลูกเรือต่างชาติ ขอให้
เจ้าของเรือให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ลูกเรือเพิ่มเติม เพื่อให้
กระทรวงฯ ประสานและหารือ
กับสถานเอกอัครราชทูตเมียน
มาร์และกัมพูชาประจ าประเทศ
ไทย เพื่อขอให้ออกเอกสาร CI 
ให้คนชาติตนและส่งกลับ
ประเทศต้นทาง 

(๓) ส่วนการที่เจ้าของเรือจะฟ้อง
ทางการอินโดนีเซียกรณีจม
เรือประมง ขอให้ฝ่ายทนายของ
เจ้าของเรือพิจารณารวบรวม
ข้อมูลหลักฐานให้ครบถ้วนและ
ชั่งน  าหนักว่าควรเดินหน้าสู้คดีต่อ
หรือไม่ โดยอาจประสานข้อมูล
หรือขอค าแนะน าจากกระทรวงฯ 
(กรมสนธิ/กรมเอเชียตะวันออก) 
และกรมประมงได้ 

(๔) เก่ียวกับมาตรการเข้มงวด
และกีดกันต่าง ๆ ที่อินโดนีเซีย
ออกมาแสดงแนวโน้มนโยบายที่
ไม่สนับสนุนให้ต่างชาติท าประมง
ในน่านน  าอินโดนีเซีย สมาคมฯ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

อาจต้องแนะน าสมาชิกให้เร่ง
ปรับตัวเพื่อป้องกันปัญหาใน
อนาคต เช่น เปลี่ยนเส้นทาง
เดินเรือ/ท าประมง แสวงหา
แหล่งประมงใหม่ที่มีความเสี่ยง
น้อยกว่า 

ข้อ 
๒.๔ 

(๑)   การ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีกับนานา
ประเทศ ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคัญต่อ
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ทั งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และ
สังคม 

(๒)   ชี แจง
สถานการณ์และ
สร้างความ
เชื่อม่ัน 

(๓)   น ากลไก
ทางการทูตแบบ
บูรณาการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่
ประชาชนทั ง

นโยบายที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
  

นโยบาย ๕.๕
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อ 
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ ๕.๕.๔ การเข้า
ร่วมเป็นภาคีความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค
ภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการ
ด าเนินนโยบาย

    

กรอบทวิภาค ี

๑.        เม่ือวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร 
รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง 
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพ
จ านวน ๕,๐๐๐ ถุง เต็นท์ที่พัก 
๕๐๐ หลัง และผ้าห่ม ๑๐๐ ผืน 
ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติใน
เหตุการณ์อุทกภัยครั งร้ายแรง
ที่สุดของมาเลเซียในรอบ ๔๐ ปี 
โดยมี 
นาย Mohamad Nizan bin 
Mohammad อัครราชทูตและ 
รองหัวหน้าคณะผู้แทนสถาน
เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ า
ประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ 

  

กต./ ทุก
กรม/ ทุก
ส านัก 

  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น 

   ๓.๑ การ
คุ้มครองดูแลคน
ไทยและ
ผลประโยชน์ของ
คนไทยในต่าง
แดน 

   ๓.๒ การ
แลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา 
วัฒนธรรม 
การค้า 

   ๓.๓ การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการ
เปิดโลกทัศน์ให้มี
ลักษณะสากล 

  

ระหว่างประเทศใน
เวทีโลก 
ข้อ ๕.๕.๕ การสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 
และการส่งเสริม
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
ข้อ ๕.๕.๖ การมีส่วน
ร่วมอย่างส าคัญใน
การสร้างสังคม
นานาชาติที่มีคุณภาพ
ชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพ
ติด ภัยพิบัต ิและการ
แพร่ระบาดของ
โรคภัย 
  

นโยบายที่ ๕.๖
ยุทธศาสตร์การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่นยืน 

       อัครราชทูตฯ ได้กล่าวใน
นามของรัฐบาลมาเลเซียแสดง
ความส านึกในพระกรุณาธิคุณ
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้า- 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ และกล่าวว่าความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงทีของไทยแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์อันดียิ่ง
ระหว่างไทยและมาเลเซีย 

  

๒.        เม่ือวันที่ ๖ ม.ค. ๕๘ 
นาย Bilahari Kausikan 
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง
และที่ปรึกษาด้านนโยบายของ
กระทรวงการต่างประเทศ
สิงคโปร์รับเชิญเป็นผู้บรรยายใน
หัวข้อ Power Transitions in 
East Asia โดยมี ปลัด กต. เป็นผู้
กล่าวเปิดงานและด าเนินรายการ 
ณ กต. สาระส าคัญของการ
บรรยายสรุปได้ดังนี  (๑) การ
เปลี่ยนแปลงของบริบท
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ปัจจุบันมีผู้เล่นส าคัญที่ไม่ใช่
ประเทศตะวันตก (๒) การ
เปลี่ยนแปลง (transitions) 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ข้อ ๕.๖.๖ การเพิ่ม
บทบาทประเทศไทย
ในเวทีประชาคมโลก
ที่เก่ียวข้องกับกรอบ
ความตกลงและ
พันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 

เกิดขึ นทั งในระดับระหว่าง
ประเทศ ระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะใน
บริบทของอาเซียน และ (๓) มี
การตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ การผงาดขึ นของจีน 
การท างานของอาเซียน 
สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ 
บทบาทของอินเดียในภูมิภาค
อาเซียน และการเมืองสิงคโปร์ 

  

๓.        เม่ือวันที่ ๙ ม.ค. ๕๘ 
นาย Kesang Wangdi 
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
ภูฏานประจ าประเทศไทยเข้า
เยี่ยมคารวะ รมช.กต. ณ กต. 
โดยฝ่ายภูฏานแสดงความซาบซึ ง
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่ม
โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและ
เยาวชนในภูฏานด้านการส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการ โดย
ฝ่ายภูฏานประสงค์จะขอความ
ร่วมมือจากไทยในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจาก
เห็นว่าไทย 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

มีความเชี่ยวชาญ และเสนอให้
ฝ่ายไทยพิจารณาความเป็นไปได้
ในการจ้างชาวภูฏานมาท างานใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะการสอน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี  ฝ่าย
ภูฏานประสงค์จะเรียนรู้
ประสบการณ์ของไทยในการส่ง
ทหารเข้าร่วมในกองก าลังรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ 
       รมช.กต. แจ้งว่า ฝ่ายไทย
จะพิจารณาค าขอต่าง ๆ ด้วยดี 
และเสนอให้มีการด าเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 
โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างพื นฐานที่
ส าคัญส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศต่อไปใน
อนาคต 

  

๔.        เม่ือวันที่ ๙ ม.ค. ๕๘ 
นาย Denis Manturov รมว. 
อุตสาหกรรมและการค้า 
สหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะ
ประธานร่วมฝ่ายรัสเซียในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วย 
ความร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ครั งที่ ๖ เยือนไทยอย่างเป็น
ทางการในฐานะแขกของ กต. 
โดยนาย Manturov เข้าเยี่ยม
คารวะ นรม. และหารือกับ รอง 
นรม./รมว.กต. รมว.กห. 
รมว.พณ. และ รมว.อก. รวมทั ง
ผู้แทนภาคเอกชน อาทิ 
ประธานสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยด้วย สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี  
       (๑) ทั งสองฝ่ายได้หารือ
เพื่อเตรียมการส าหรับการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-
รัสเซยี ครั งที่ ๖ ซ่ึงมีก าหนดจัด
ในปีนี  โดยฝ่ายรัสเซียเชิญ รอง 
นรม./รมว.กต. เดินทางเยือน
รัสเซียอย่างเป็นทางการเพื่อร่วม
การประชุมดังกล่าว         (๒) 
ทั งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้มีการ
เตรียมการเฉลิมฉลองในวาระ
ครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์
ไทย-รัสเซีย ในปี ๒๕๖๐ 

(๓)    ในปี ๒๕๕๗ (ม.ค. – 
ก.ย.) การค้าระหว่างสอง
ประเทศมีมูลค่ารวม ๓,๘๒๖ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยขาด
ดุล ๑.๙๗๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ทั งนี  ไทยมีเป้าหมายที่จะ
ผลักดันการขยายตลาดสินค้า
เกษตรและอาหารในรัสเซีย 
โดยเฉพาะเนื อสุกรแช่แข็ง เนื อ
ไก่แช่แข็ง สินค้าประมง และ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 

  

๕.        เม่ือวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ 
นาย Mohammed Ali Ahmed 
Omran Al Shamsi 
เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ประจ าประเทศไทยเข้า
เยี่ยมคารวะ รอง นรม./รมว.กต. 
ในโอกาส 
อ าลาต าแหน่ง ณ กต. โดยรอง 
นรม./รมว.กต. ขอบคุณที่ นาย 
Al Shamsi ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ และสนับสนุนกิจการ
มุสลิมในประเทศไทยอย่างแข็ง
ขันมาโดยตลอด นอกจากนี  ได้
แสดงความยินดี 
ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ในปี ๒๕๕๘ และหารือถึงการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ขยายความร่วมมือและพัฒนา
ความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุน ซ่ึง รอง 
นรม./รมว.กต. เสนอให้มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ระหว่างกัน 

  

๖.        เม่ือวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ 
พลเอก (นอกราชการ) 
Suwanda Hennadige 
Shantha Kottegoda 
เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. ณ กต. รอง 
นรม./รมว.กต. แสดงความยินดีที่
การเลือกตั งประธานาธิบดีของ
ศรีลังกาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตศรี
ลังกา เก่ียวกับแนวทางส่งเสริม
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน 
ซ่ึงศรีลังกามีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง 
และมีศักยภาพที่จะเป็นตลาด
ใหม่ด้านการค้าการลงทุนของ
ไทย จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

แลกเปลี่ยนการเยือนและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชน
ของทั งสองฝ่ายมากขึ น 
       รอง นรม./รมว.กต. และ
เอกอัครราชทูตศรีลังกาพอใจต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ประเทศที่ราบรื่นและใกล้ชิด 
โดยก าหนดจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 
๖๐ ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างกันตลอดปี 
๒๕๕๘ 

  

๗.        เม่ือวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ 
นาย Jabor Ali Hussain Al-
Dosseri เอกอัครราชทูตกาตาร์
ประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. โดย
รอง นรม./รมว.กต. แสดงความ
ยินดีในโอกาสการครบรอบ ๓๕ 
ปี การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างประเทศไทย
กับกาตาร์ในปี ๒๕๕๘ และแสดง
ความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะ
เพิ่มพูนความสัมพันธ์และส่งเสริม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ความร่วมมือกับกาตาร์ในทุกด้าน 
โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน
และพลังงาน ซ่ึงฝ่ายกาตาร์สนใจ
ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
เพิ่มขึ น และในโอกาสดังกล่าว
เอกอัครราชทูตกาตาร์ ได้เชิญ
รอง นรม./รมว.กต. เยือนกาตาร์
ด้วย 

  

๘.        เม่ือวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ 
รมช.กต. หารือลักษณะ working 
lunch ร่วมกับ นาย Martin 
Tlapa รมช.กต. สาธารณรัฐเช็ก 
โดยรมช.กต. อธิบายพัฒนาการ
ทางการเมืองของไทย และ
ขอบคุณ 
ฝ่ายเช็กที่เข้าใจและออกประกาศ
แนะน าการเดินทาง (travel 
advisory) ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง ทั งนี  หวังว่า
สหภาพยุโรปจะเข้าใจถึงปัญหา
ทางการเมืองของไทยซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะ และเล็งเห็น
ความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ทางการเมืองของไทย เพื่อ
สหภาพยุโรปพิจารณาปรับท่าที/ 
มาตรการต่อไทย ในการนี 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

รมช.กต.เช็ก แสดงความเข้าใจ
ต่อพัฒนาการทางการเมืองของ
ไทยในบริบทของสังคมไทย และ
มีความเชื่อม่ันในการด าเนินการ
ตาม Roadmap เพื่อกลับเข้าสู่
ครรลองประชาธิปไตยต่อไป และ
กล่าวผลักดันให้จัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมทาง
เศรษฐกิจ 
ไทย-เช็ก ครั งที่ ๒ ซ่ึงเป็นวาระที่
ไทยเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี  เช็ก
มีแผนที่จะจัดตั งส านักงานการค้า
เช็ก (Czech Trade) ในไทยเพื่อ
ส่งเสริมการค้าระหว่างกัน 

  

๙.        เม่ือวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘ 
นาย Sohail Khan 
เอกอัครราชทูตปากีสถานประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรอง 
นรม./รมว.กต. ณ กต. โดยได้
หารือแนวทางการเพิ่มระดับ
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน 
โดยเฉพาะการจัดท าความตกลง
เขตการค้าเสรี ซ่ึงคาดว่าจะเริ่ม
กระบวนการเจรจาได้ภายในปีนี  
ซ่ึงจะช่วยขยายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มระดับการบริโภค



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

และการลงทุนของทั งสอง
ประเทศ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกันว่า
จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน
เป็นสองเท่าภายในปี ๒๕๖๑ 
ทั งนี  สินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
ผลไม้แห้ง อัญมณี เป็นต้น 
       ปากีสถานพร้อมเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมทาง
เศรษฐกิจ (Joint Economic 
Commission หรือ JEC) ครั งที่ 
๓ ในปี ๒๕๕๘ ซ่ึงเป็นกลไกการ
หารือและผลักดันความร่วมมือ
ทวิภาคีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจ และเชิญ รอง 
นรม./รมว.กต. เยือนปากีสถาน
เพื่อเป็นประธานร่วม 
ในการประชุม 
       นอกจากนี  ปากีสถาน
ต้องการที่จะเพิ่มความสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรมกับไทย โดยขอรับ
ภาพยนต์เชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของไทยเพื่อน าไปฉาย
ในสถานีโทรทัศน์ของปากีสถาน 
รวมทั งขอความร่วมมือและ
ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
โบราณคดีของไทยในการบูรณะ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ซ่อมแซมตักศิลา ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยทางพุทธศาสตร์
แห่งแรก และเป็นโบราณสถาน 
ที่ส าคัญส าหรับพุทธศาสนิกชน
ทั่วโลก 

  

๑๐.   เม่ือวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘ 
นาย Francesco Saverio Nisio 
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. โดย 
รอง นรม./รมว.กต. แสดงความ
ยินดีต่อความส าเร็จในการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ASEM 
10 ของอิตาลี และขอบคุณ
ส าหรับการต้อนรับ นรม. และ
คณะผู้แทนของไทย โดย
เอกอัครราชทูตอิตาลี ชื่นชมการ
ออกแบบศาลาไทยส าหรับงาน 
World Expo Milano 2015 ที่
จะมีขึ นระหว่าง 
วันที่ ๑ พ.ค. - ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงรอง นรม./รมว.กต. กล่าวว่า
ไทยให้ความส าคัญต่อการเข้า
ร่วมงานและแจ้งว่าสมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

เปิดงานในวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงก าหนดเป็นวันของไทย 
       เอกอัครราชทูตอิตาลี
เชื่อม่ันว่าการจัดตั งสภาธุรกิจ 
ไทย-อิตาลี จะเป็นเวทีในการ
เพิ่มพูนความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจระหว่างกัน ซ่ึงขณะนี 
บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ของอิตาลี 
อาทิ Pirelli และ Ducati ตกลง
เข้าร่วมในฝ่ายของอิตาลี และอยู่
ระหว่างรอรายชื่อบริษัทของฝ่าย
ไทย ซ่ึงรอง นรม./รมว.กต. 
สนับสนุน 
การจัดตั งสภาธุรกิจฯ และรับจะ
ติดตามกับภาคเอกชนของไทย 
       ทั งนี  เอกอัครราชทูตอิตาลี
ได้เสนอให้มีการประชุม 
สภาธุรกิจฯ ครั งแรกในช่วงงาน 
World Expo Milano 2015 

  

๑๑.   เม่ือวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘ 
นาย Rolf Schulze 
เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรอง 
นรม./รมว.กต. 
ณ กต. ออท. เยอรมนี แสดง
ความเข้าใจต่อสถานการณ์



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ทางการเมืองไทยตามบริบทและ
เงื่อนไขของประเทศไทย รวมทั ง
สนับสนุนกระบวนการปฏิรูป
การเมืองและยินดีแบ่งปัน
ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการ
เลือกตั งในเยอรมนีแก่
คณะกรรมการการเลือกตั งของ
ไทย โดยทั งสองฝ่ายหารือ
ประเด็นความร่วมมือ อาทิ ความ
ร่วมมือด้านการศึกษาในระดับ
อาชีวะ ซ่ึงภาคเอกชนของ
เยอรมนีให้การสนับสนุนโอกาส
การฝึกงานและการรับเข้าท างาน
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
นอกจากนี  เยอรมนีพร้อมร่วมมือ
กับไทยในการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน โดยเฉพาะด้านรถไฟ
และพลังงานทดแทน โดยฝ่าย
ไทยแสดงความพร้อมในการ
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์กับเยอรมนีในสาขา
พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 

  

๑๒.   เม่ือวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ 
นาย Paul Robilliard 
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. โดย
ที่ทั งสองฝ่ายหารือถึง 
การแลกเปลี่ยนการเยือนใน
ระดับสูงและแนวทางการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย
และสนับสนุนความร่วมมือในทุก
มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การศึกษา ภายใต้โครงการ New 
Colombo Plan และการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้
โครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ซ่ึงทั งสอง
ฝ่ายจะมีการลงนามข้อตกลง
เสริมว่าด้วยโครงการ
ออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้าน
การค้ามนุษย์ต่อไป (ลงนามวันที่ 
๒๖ ม.ค. ๕๘) ในการนี  รอง 
นรม./รมว.กต. ชี แจงพัฒนาการ
ทางการเมืองของไทยว่าได้
ด าเนินการไปตาม Roadmap ที่
วางไว้ โดยเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย แสดงความเข้าใจ
และพร้อมจะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อสนับสนุนให้
ไทยกลับคืนสู่ความเป็น



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ประชาธิปไตยตามก าหนดเวลาที่
วางไว้ 

  

๑๓.   เม่ือวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว. กต. มอบเงิน
ช่วยเหลือแก่ประเทศมัลดีฟส์ 
เน่ืองด้วยสภาวะขาดแคลนน  าจืด 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
ผ่านนายสน่ัน อังอุบลกุล 
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัล
ดีฟส์ประจ าประเทศไทย เพื่อ
น าไปมอบต่อรัฐบาลมัลดีฟส์ใน
การบรรเทาความเดือดร้อนจาก
การขาดแคลนน  าจืดในมัลดีฟส์ 
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้
โรงงานผลิตน  าจืดแห่งเดียวใน
กรุงมาเล ซ่ึงส่งผลให้ประชาชน
กว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน  าอย่างรุนแรง 
และรัฐบาลมัลดีฟส์ต้องประกาศ
ภาวะฉุกเฉินเน่ืองจากมัลดีฟส์ไม่
มีแหล่งน  าจืดตามธรรมชาติ 

  

๑๔.   เม่ือวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ 
นาย Kirill Barsky 
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย
ประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

คารวะ รอง นรม./รมว.กต. ณ 
กต. โดยเอกอัครราชทูตรัสเซีย 
แสดงความยินดีและชื่นชมต่อ
ผลส าเร็จในการเยือนประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการของ รมว. 
กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้ารัสเซีย และหารือกิจกรรม
ส าคัญที่จะจัดขึ นในปีนี  อาทิ การ
เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ
ของรอง นรม./รมว.กต. การเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างไทยกับรัสเซีย ครั งที่ ๖ 
ซ่ึงรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพ และ
การประชุมหารือระดับรัฐมนตรี
ช่วยในกรอบแผนการหารือ
ระหว่าง กต. ของทั งสองประเทศ 

  

๑๕.   เม่ือวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ 
นาง Christine Schraner 
Burgenerเอกอัครราชทูต
สมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศ
ไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./
รมว.กต. ณ กต. โดย รอง นรม./
รมว.กต. แสดงความยินดีต่อ
ความส าเร็จของสวิสในการเป็น
ประธานองค์การว่าด้วยความ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ม่ันคงและความร่วมมือในยุโรป 
(Organization for Security 
and Co-operation in Europe 
หรือ OSCE) เม่ือปี ๒๕๕๗ และ
ไทยมีความมุ่งม่ันที่จะร่วมมือกับ
สวิสในฐานะประธาน Asian 
Partners for Co-operation 
Contact Group ของ OSCE 
และกลุ่ม Troika ของ OSCE ปี 
๒๕๕๘ นอกจากนี  รอง นรม./
รมว.กต. ได้แจ้งความคืบหน้าใน
การด าเนินการตาม Roadmap 
และขอบคุณรัฐบาลสวิสที่แสดง
ความสนใจเก่ียวกับกระบวนการ
ปรองดอง และการปฏิรูป
การเมืองในไทยมาโดยตลอด 
รวมทั งได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้า
ร่วมงานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ 
“On the Path to Reform” ที่
กรุงเทพฯ 
       เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐ
สวิส กล่าวชื่นชมกระบวนการ
ปฏิรูปของไทยที่รับฟังความ
คิดเห็นของทุกภาคส่วน และ
ยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์
การจัดการเลือกตั ง โดยสวิส
พร้อมที่จะส่งผู้ที่มีความรู้เรื่อง
การปราบปรามการทุจริต การ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ต่อต้านการค้ามนุษย์และการ
ด าเนินนโยบายแรงงานอพยพมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ได้ผล
สัมฤทธ์ิ 

  

๑๖.   เม่ือวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ 
นาย Philip Calvert 
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. ณ กต. โดยรอง 
นรม./รมว.กต. ชี แจงการ
ด าเนินการตาม Roadmap และ
แนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อ
น าไปสู่การเลือกตั ง ซ่ึง
เอกอัครราชทูตแคนาดา เห็นว่ามี
ความคืบหน้า และไทยจะ
กลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตย
ที่สมบูรณ์ในที่สุด ทั งนี  แคนาดา
พร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญมา
แบ่งปันประสบการณ์ในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ไทยเห็น
เหมาะสม 

  

๑๗.   เม่ือวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ 
นาย Mark Kent 
เอกอัครราชทูต 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

สหราชอาณาจักรประจ าประเทศ
ไทย เข้าพบหารือกับ รมช.กต. 
ณ กต. โดย รมช.กต. ชี แจงว่า
สถานการณ์การเมืองไทยมี
เอกลักษณ์และแตกต่างจาก
ประเทศอ่ืน ขณะนี รัฐบาลก าลัง
เร่ง 
การปฏิรูป ๑๑ ด้าน รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ซ่ึงรัฐบาล
จะด าเนินการอย่างรอบคอบ 
รวดเร็ว และพร้อมที่จะจัดการ
เลือกตั งตามเวลาที่เหมาะสมใน
โอกาสแรก 

       เอกอัครราชทูตสหราช
อาณาจักร ย  าว่าสหราช
อาณาจักรยังคงร่วมมือกับไทย
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะความ
ร่วมมือภายใต้โครงการ Newton 
Fund ซ่ึงได้แถลงข่าวเปิดตัว
ความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้
หัวข้อ “Newton UK – 
Thailand Research and 
Innovation Partnership 
Fund” เพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ระหว่างกัน 
       ทั งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

จัดงานฉลองในโอกาสการก้าวสู่
ศตวรรษที่ห้าแห่งความสัมพันธ์
ไทย-สหราชอาณาจักร ซ่ึงจะมี
กิจกรรมตลอดปี ๒๕๕๘ 

  

๑๘. เม่ือวันที่ ๑๕ – ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ รอง นรม./
รมว.กต. เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือ 
ทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั งที่ ๙ ณ 
จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยมีประเด็นส าคัญใน
การหารือ ได้แก่ 

       (๑) การแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดน 
โดยเห็นควรให้ใช้คณะกรรมการ
ร่วมระดับประเทศเป็นกลไกใน
การหารือ และกัมพูชาจะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว
ใน 
โอกาสแรก 

       (๒) การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว โดยจะเริ่มการ
เจรจาอนุสัญญาเพื่อการยกเว้น
การเก็บภาษีซ้อนในเร็ว ๆ นี  
นอกจากนี  ฝ่ายไทยได้เชิญให้



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ภาครัฐและเอกชนของกัมพูชา
พิจารณาใช้ตลาดทุนของไทยเป็น
แหล่งระดมทุน เพื่อส่งเสริม 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
กัมพูชา 
       (๓) การพัฒนาพื นที่
ชายแดนและการพัฒนาความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค โดยหารือถึง
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พื นที่ชายแดนจังหวัดบันเตีย
เมียนเจย-สระแก้ว และจังหวัด
เกาะกง-ตราด อีกทั งเห็นพ้องให้
เร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนบ้าน
หนองเอ่ียน-สตึงบทให้เป็น
รูปธรรม และเร่งรัดกระบวนการ
ภายในในการยกระดับจุดผ่าน
แดน ๔ จุดให้เป็นจุดผ่านแดน
ถาวร และให้ใช้ประโยชน์จาก
การประชุมคณะกรรมการร่วม
ด้านการพัฒนาพื นที่ชายแดน
และการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว นอกจากนี  ทั งสองฝ่าย
ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค 
โดยเฉพาะการก่อสร้างเส้นทาง
ต่าง ๆ และทางรถไฟระหว่าง
อรัญประเทศ-ปอยเปต 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

       (๔) ทั งสองฝ่ายเห็นพ้องให้
ผลักดันคณะกรรมการร่วมทาง
เทคนิค เพื่อสานต่อการเจรจา
เรื่องพื นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-
กัมพูชาในอ่าวไทย ตามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในปี 
๒๕๕๔ และกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง 
       (๕) ฝ่ายไทยพร้อมสานต่อ
โครงการด้านสังคมและ
วัฒนธรรมในกัมพูชา ทั งด้าน
สาธารณสุข การศึกษา และการ
พัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงาน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวชายแดนอย่าง
ยั่งยืน ลดปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ และเกื อหนุน
ความสัมพันธ์ทวิภาคีในระยะยาว 
       (๖) ทั งสองฝ่ายเห็นพ้องให้
จัดกิจกรรมเพื่อฉลองการ
ครบรอบ ๖๕ ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างไทยกับ
กัมพูชาในปี ๒๕๕๘ 

  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

๑๙.  เม่ือวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. พบหารือกับ 
นาย Heraldo Muñoz 
Valenzuela รมว.กต. ชิลี 
ภายหลัง 
การประชุม United Nations 
Security Council Open 
Debate 
ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐฯ โดยทั งสองฝ่ายประสงค์
ที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
มากขึ น เพื่อเป็นตัวเชื่อม 
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนกับกลุ่ม
พันธมิตรแปซิฟิก (Pacific 
Alliance) ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงใน
ลาตินอเมริกา โดยชิลีมองว่าไทย
มีบทบาทส าคัญในอาเซียน และ
รับที่จะเร่งผลักดันกระบวนการ
ภายในที่จะบังคับใช้ 
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ที่
ได้มีการลงนามไปแล้ว 

  

๒๐.  เม่ือวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. พบหารือกับ 
นาย Sam Kahamba Kutesa 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

รมว.กต. ยูกันดา และประธาน
สมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๖๙ ภายหลังการ
ประชุม United Nations 
Security Council Open 
Debate 
ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐฯ โดยไทยแสดงความ
พร้อมที่จะสนับสนุนการท างาน
ของสมัชชาฯ ซ่ึงมีวาระส าคัญใน
การผลักดันวิสัยทัศน์หลังปี ค.ศ. 
๒๐๑๕ โดยก่อนหน้านี  ไทยได้
จัดการประชุมระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกเพื่อเสนอแนวคิด
เก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ในการนี  
ทั งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยไทยให้
ความส าคัญภายใต้กรอบ
นโยบาย Thai-Africa Initiative 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างกันในฐานะหุ้นส่วนด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนา 

  

๒๑.  เม่ือวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. พบหารือกับ 
นาย Ban Ki Moon เลขาธิการ
สหประชาชาติ ภายหลัง 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

การประชุม United Nations 
Security Council Open 
Debate 
ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐฯ รอง นรม./ รมว.กต. 
ขอบคุณเลขาธิการ
สหประชาชาติที่มีข้อความร่วม
ร าลึกถึงผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย 
ในโอกาสที่ไทยจัดพิธีร าลึก
ครบรอบ ๑๐ ปี เหตุการณ์สึนา
มิในมหาสมุทรอินเดีย และใช้
โอกาสนี ชี แจงพัฒนาการ
ทางการเมืองไทย ภายใต้แผน 
Roadmap โดยเฉพาะ
กระบวนการปฏิรูปและการร่าง
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะน าไปสู่ 
การจัดการเลือกตั งทั่วไปโดยเร็ว
ที่สุด 

       รอง นรม./รมว.กต. ยืนยัน
การมีบทบาทแข็งขันของไทยใน
การให้ความร่วมมือกับ
สหประชาชาติ โดยทั งสองฝ่ายได้
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
การก าหนดวาระการพัฒนาหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซ่ึงไทยสนับสนุน
และพร้อมร่วมมือในการจัดท า 
วาระดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ 
โดยเห็นว่าวาระดังกล่าวควรมี 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ความสมดุลระหว่างมิติด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ 
 
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะเป็นการ
ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการของสหประชาชาติ
ต่อไป 

  

๒๒.   เม่ือวันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘ 
นาย David Kaatrud 
ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเชียและ
ผู้แทนประจ าประเทศไทยของ
โครงการอาหารโลก (World 
Food Programme หรือ WFP) 
เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.กต. ณ กต. 
โดยทั งสองฝ่ายหารือเก่ียวกับ
บทบาท/ 
การด าเนินงานที่ผ่านมาของ 
WFP และความร่วมมือที่ผ่านมา
ระหว่าง WFP ส านักงานภูมิภาค
เอเชียและประเทศไทย ในการให้
ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมแก่ประเทศที่ประสบ
ภัยธรรมชาติและภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงพิจารณาต่อยอดความ
ร่วมมือระหว่างกันต่อไป 

  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

๒๓.   เม่ือวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๘ 
นาย Marat Yessenbayev 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
คาซัคสถานประจ าประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.กต. โดย
เอกอัครราชทูตคาซัคสถานย  าค า
เชิญของ ปธน. คาซัคสถานที่
ประสงค์จะเชิญ นรม. เยือน
คาซัคสถานอย่างเป็นทางการ 
รวมทั งเชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ไทย-คาซัคสถาน ครั งที่ ๓ ณ 
กรุงอัสตานา โดยมี รมว.กต. 
ของทั งสองฝ่ายเป็นประธานการ
ประชุมร่วมกัน ซ่ึง รมช. เห็นว่า
การแลกเปลี่ยนการเยือน
ระดับสูงจะเป็นช่องทางส าคัญ
ส าหรับการเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน และทั งสองฝ่ายเห็น
พ้องกันว่า สามารถมีความ
ร่วมมือระหว่างกันกันได้อีกมาก 
โดยสาขาที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
การเกษตร การท่องเที่ยว การ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และ
พลังงาน 

  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

๒๔.   เม่ือวันที่ ๑๙ – ๒๑ ม.ค. 
๕๘ ผู้อ านวยการส านักงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (สพร.) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการหารือ
เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างไทย-ฟลิิปปินส์ และการ
จัดตั งคณะท างานด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยทั งสองฝ่ายเห็น
พ้องที่จะด าเนินงานความร่วมมือ
ในลักษณะไตรภาคี โดยการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมในเรื่อง 
Women Empowerment and 
Entrepreneurship ให้แก่
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียน
มาร์ เวียดนาม ภูฏาน 
บังกลาเทศ เนปาล และติมอร์-
เลสเต 

       ฝ่ายฟิลิปปินส์เสนอให้มี
การประชุมความร่วมมือทาง
วิชาการประจ าปีระหว่างไทย-
ฟิลิปปินส์ โดยสลับกันเป็น
เจ้าภาพ เพื่อเป็นกลไก
ด าเนินงานความร่วมมือทาง
วิชาการให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

       ทั งสองฝ่ายจึงเห็นควรให้มี
การจัดประชุมวิชาการระหว่าง
ไทย-ฟิลิปปินส์ ครั งที่ ๑ ภายใน
ปี ๒๕๕๘ 

  

๒๕. เม่ือวันที่ ๒๓ – ๒๔ ม.ค. 
๕๘ รอง นรม./รมว.กต. เป็น
ประธานคณะกรรมาธิการฝ่าย
ไทยในการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมและ
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม 
ไทย-ลาว ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) สรุปสาระส าคัญ ดังนี  

(๑) การประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว 
ครั งที่ ๑๙ 

       - ด้านความม่ันคง ทั งสอง
ฝ่ายสนับสนุนให้ยกระดับ 
จุดผ่านแดน ๔ แห่ง รวมทั งให้
เร่งรัดการลงนามความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคง
บริเวณชายแดนไทย-ลาว ฉบับ
ใหม่ และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องร่วมมือกันต่อต้าน 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

การค้ามนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       - ด้านเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนระหว่างไทย-ลาว
เพิ่มขึ นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
การค้าบริเวณชายแดน รวมทั ง
การขนส่งผลไม้ไทยผ่านเส้นทาง 
R3A ไปยังจีน โดยที่ประชุมได้
หารือ ๔ ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

       (๑) การพัฒนาพื นที่ตาม
แนวชายแดนและจัดการพื นที่
ชายแดนอย่างเป็นระบบ 

       (๒) การพัฒนาโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งและการ
เชื่อมโยง อาทิ โครงการก่อสร้าง
ถนนต่าง ๆ และการพัฒนา
โครงการรถไฟร่วมกับจีน จ านวน 
๔ เส้นทาง ที่จะสนับสนุนให้ลาว
เป็นประเทศที่เชื่อมโยงการ
คมนาคมทางรถไฟในอนุภูมิภาค 

       (๓) การระดมทุนของลาว
ในตลาดทุนไทย และการพัฒนา
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
ของลาว 

       (๔) ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านแรงงาน โดยสองฝ่ายเห็น



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

พ้องที่จะส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแรงงานตามแนว
ชายแดน 

       - ทั งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และ 
การติดต่อระหว่างประชาชนของ
สองฝ่ายในด้านสังคม วัฒนธรรม 
และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา 
การเกษตร และสาธารณสุขใน
ลาว ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
ฉลองครบรอบ ๔๐ ปีการ
สถาปนา สปป.ลาว และจัด
กิจกรรมภายใต้แนวคิด 
“ทศวรรษแห่งสายสัมพันธ์ไทย-
ลาว” 

       ในการนี  รอง นรม./
รมว.กต. ได้ร่วมลงนามความตก
ลงระหว่างไทย-ลาว จ านวน ๒ 
ฉบับ (๑) บันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโร
ปการและสถาบันการ
ต่างประเทศ กต. สปป.ลาว (๒) 
บันทึกความเข้าใจว่าด้วย



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมือง
ปากซอง แขวงจ าปาสัก 

(๒) การประชุมคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วมครั งที่ ๑๐ 

       - รอง นรม./รมว.กต. ยินดี
ต่อความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา
เขตแดนที่คงค้างจากการส ารวจ
และจัดท าหลักเขตแดนทางบก 
และย  าถึงแนวทางที่ได้รับจาก 
นรม. ที่จะไม่ท าให้ปัญหาเขต
แดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ ทั งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ แต่ต้องอยู่บนพื นฐาน
ของกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายภายใน ตลอดจน
ประโยชน์ร่วมกันของทั งสอง
ประเทศ โดย รอง นรม./
รมว.กต. ย  าว่ารัฐบาลไทยพร้อม
ร่วมมือในการพัฒนาพื นที่
ชายแดนไทย-ลาว 

       - ความคืบหน้าของกลไก
การท างานภายใต้
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ การก่อสร้างหลัก
เขตแดนเพิ่มเติมอีกจ านวน ๖ 
หลัก ในพื นที่ที่จะส่งเสริมการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ท่องเที่ยวข้ามแดน บริเวณภู
ชี ฟ้า-ภูชี ดาว ซ่ึงนับตั งแต่เริ่มการ
ส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน 
สามารถร่วมกันปักหลักเขตแดน
ได้แล้วจ านวน 
๒๑๐ หลัก เป็นระยะทางกว่า 
๖๗๖ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
๙๐ ของความยาวเขตแดนทาง
บกไทย-ลาว 

  

๒๖. เม่ือวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ นาย 
Daniel Russell ผู้ช่วย รมว.กต. 
สหรัฐฯ ดูแลภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะและ
หารือกับ รอง นรม./รมว.กต. ณ 
กต. โดยทั งสองฝ่ายยืนยันความ
เป็นมิตรและหุ้นส่วนในการ
ส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ 
และการขยายความร่วมมือในทุก
มิติ โดยสหรัฐฯ ตระหนักถึง
บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

       ทั งสองฝ่ายย  าถึงความ
ร่วมมือทวิภาคีในลักษณะ
หุ้นส่วนเพื่อจัดการแก้ไขส่ิงท้า
ทายในระดับประชาคมโลก อาทิ 
อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ 
และโรคระบาด เช่น อีโบลา 

       รอง นรม./รมว.กต. แจ้ง
ความคืบหน้าของรัฐบาลไทยใน 
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
และยินดีรับข้อเสนอแนะที่
สร้างสรรค์ของฝ่ายสหรัฐฯ ใน
เรื่องนี  รวมทั งแจ้งให้ทราบถึง
ความมุ่งม่ันของรัฐบาลในการ
ด าเนินการตาม Roadmap และ
กระบวนการปฏิรูป โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  

๒๗. เม่ือวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อก ากับดูแลการจัด
กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส
ครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดย 
รอง นรม./รมว.กต. ได้ชี แจง
นโยบายและแนวทางในการจัด
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ 
ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต 
ไทย – จีน ในปี ๒๕๕๘ ในการนี  



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ที่ประชุมได้รับทราบและ
แลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับ
โครงการ/ กิจกรรมของทั งสอง
ฝ่าย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้แต่งตั งคณะอนุกรรมการ
จ านวน ๓ คณะ เพื่อให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีการบูรณาการ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการด้าน
สารัตถะ อ านวยการ และ
ประสานงาน (๒) 
คณะอนุกรรมการด้าน
งบประมาณ และ (๓) 
คณะอนุกรรมการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

  

๒๘. เม่ือวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เป็นประธานและ
สักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลง
เสริมระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลออสเตรเลียว่าด้วย
โครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ กต. โดย
ไทยและออสเตรเลียมีแผนที่จะ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับ
ภูมิภาคเก่ียวกับการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในช่วง ๖ เดือนแรก



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ของปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการ
ออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยโครงการ
ดังกล่าว 
มีจุดประสงค์เพื่อลดเหตุจูงใจ
และโอกาสในการค้ามนุษย์ทั งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
อาเซียน รวมทั งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กระบวนการ
ยุติธรรม 

  

๒๙. เม่ือวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. หารือทวิภาคีกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกฎหมายสิงคโปร์ 
ระหว่างเข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ ณ เมืองโก
ตากินาบาลู ประเทศมาเลเซีย 
       ทั งสองฝ่ายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์
ความม่ันคงของภูมิภาค ปัญหา
การก่อการร้าย และวิสัยทัศน์
ส าหรับประชาคมอาเซียนหลังปี 
๒๕๕๘ อาทิ รูปแบบการจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน บทบาท



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ของมหาอ านาจในภูมิภาค การ
สร้างความสมดุลในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอ านาจ
ดังกล่าว เป็นต้น 
       รอง นรม./รมว.กต. 
ขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ส าหรับ
การถวายการต้อนรับสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จฯ 
ร่วมงาน Global Young 
Scientist Summit ประจ าปี 
๒๐๑๕ เม่ือ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๘ 
อย่างสมพระเกียรติ และย  าความ
พร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับ
สิงคโปร์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ น 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กฎหมายสิงคโปร์พร้อมที่จะ
ต้อนรับ นรม. ของไทยใน 
การเยือนสิงคโปร์อย่างเป็น
ทางการและจัดการประชุม 
Leaders’ Retreat ระหว่าง 
นรม. สองฝ่าย 
       ประเทศไทยจะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมโครงการ
แลกเปลี่ยนระหว่างข้าราชการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

พลเรือนไทยกับสิงคโปร์ ในครึ่งปี
แรกของปี ๒๕๕๘ ก่อนการเยือน
สิงคโปร์ของ นรม. 
       สิงคโปร์ชื่นชมบทบาทของ
ไทยในฐานะประเทศ 
ผู้ประสานงานอาเซียน-จีน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ทะเล 
จีนใต้ ซ่ึงสิงคโปร์สนับสนุน
ข้อเสนอของไทยให้จัดท า
มาตรการที่สามารถด าเนินการได้
เร็ว (early harvest) ในโอกาส
แรกระหว่างที่รอให้การจัดท า
แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) 
บรรลุผลส าเร็จ 

  

๓๐. เม่ือวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ 
รมช.กต. หารือกับนาย W. 
Patrick Murphy อุปทูตสหรัฐฯ 
ประจ าประเทศไทย ณ กต. โดย 
รมช.กต. ใช้โอกาสนี แสดงความ
กังวลและผิดหวัง ซ่ึงสะท้อนมา
จากคนไทยหลายกลุ่มเก่ียวกับ
บางช่วงบางตอนของสุนทรพจน์
ที่ผู้ช่วย รมว.กต. สหรัฐฯกล่าวที่
สถาบันศึกษาความม่ันคงและ
นานาชาติ จุฬาลงกรณ์



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

มหาวิทยาลัย เม่ือ ๒๖ ม.ค. 
๒๕๕๘ เน่ืองจากข้อความช่วง
ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้
คนไทยหลายคน และถูกน าไป
ขยายผลทางการเมือง 

       นอกจากนี  รมช.กต. แจ้ง
ว่า นรม. อาจเข้าร่วมการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๗๐ ที่นคร
นิวยอร์ก ในเดือน ก.ย. ๒๕๕๘ 
และหวังว่า สหรัฐฯ จะพิจารณา
ใช้โอกาสนี ให้เป็นประโยชน์ใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างกัน 
       ทั งสองฝ่ายหารือถึงทิศทาง
ความร่วมมือในอนาคตในสาขา
ต่าง ๆ โดยอุปทูตสหรัฐฯ ยืนยัน
ความมุ่งม่ันที่จะเสริมสร้าง 
ความร่วมมือกับไทยต่อไป 

  

๓๑.  เม่ือวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ 
นาย Hishammuddin Hussein 
รมว.กห. มาเลเซีย เข้าเยี่ยม
คารวะ รอง นรม./รมว.กต. 
ณ กต. ในโอกาสเยือนไทยเพื่อ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนทั่วไป (กชท.) ไทย – 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

มาเลเซีย ครั งที่ ๕๒ 
       ทั งสองฝ่ายได้แสดงความ
ยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ระหว่างไทยและมาเลเซีย 
โดยเฉพาะในระดับผู้น าและ
ระหว่างกองทัพของทั งสอง
ประเทศ และได้แลกเปลี่ยน
ความเห็นเก่ียวกับสถานการณ์
การก่อการร้ายระหว่างประเทศ
และการแพร่ขยายของกลุ่ม
แนวคิดสุดโต่ง โดยมาเลเซียได้
เสนอให้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ในประเด็นดังกล่าว 
       ในการนี  รอง นรม./
รมว.กต. ได้ย  าแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จชต.) โดยยึดหลักสันติวิธี และ
ความตั งใจที่จะร่วมมือกับ
มาเลเซียในฐานะผู้อ านวยความ
สะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติสุข
ใน จชต. เพื่อแก้ไขสถานการณ์ 

  

๓๒. เม่ือวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ นาย 
Luís Barreira de Sousa 
เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจ า
ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ 
รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. โดย 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ทั งสองฝ่ายหารือเก่ียวกับกลไก
กระชับความสัมพันธ์ โดยฝ่าย
ไทยเสนอให้จัดการประชุมหารือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงไทย-
โปรตุเกส (Political 
Consultation) ครั งที่ ๑ ที่
กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๕๘ โดยฝ่าย
โปรตุเกสยินดีเข้าร่วม และหน่ึง
ในประเด็นที่เสนอให้มีการหารือ 
คือ ความร่วมมือไทย-โปรตุเกส
ในภูมิภาคแอฟริกา 
       รอง นรม./รมว.กต. ยินดีที่
ทราบว่า นายกเทศมนตรีเมือง
ลิสบอนจะเข้าร่วมการประชุม 
ASEM Mayors and 
Governors ที่กรุงเทพมหานคร
เป็นเจ้าภาพจัดในเดือน มี.ค. 
๒๕๕๘ และยินดีที่โปรตุเกสจะ
เชิญ รมว.กษ. ของไทยเข้าร่วม
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
กิจการประมง ซ่ึงโปรตุเกสเป็น
เจ้าภาพในเดือน 
มิ.ย. ๕๘ ด้วย 

  

กรอบพหุภาค ี

๑.    เม่ือวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ รอง 
นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ประชุม United Nations 
Security Council Open 
Debate หัวข้อ “การพัฒนาที่ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่
การธ ารงสันติภาพและความ
ม่ันคงระหว่างประเทศ 
(Inclusive Development for 
the Maintenance of 
International Peace and 
Security)” ณ สหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ 
โดย รอง นรม./รมว.กต. กล่าว
ถ้อยแถลงต่อที่ประชุม ว่า 
คณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติ ควรส่งเสริมการ
พัฒนาควบคู่ไปกับการรักษา
สันติภาพและแก้ไขความขัดแย้ง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
ม่ันคงระหว่างประเทศ เน่ืองจาก
ปัญหาความยากจน ความเหลื่อม
ล  าทางสังคม และการเลือก
ปฏิบัติ ก่อให้เกิดลัทธิหัวรุนแรง
ซ่ึงน าไปสู่ความขัดแย้ง การ
พัฒนาที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
เป็นการป้องกันความขัดแย้งที่
ต้นเหตุ โดยจะเสริมสร้างให้
สังคมมีความเข้มแข็งและเท่า
เทียมกัน 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

       ไทยเสนอให้คณะมนตรี
ความม่ันคงฯ ให้ความส าคัญกับ
มิติความม่ันคงของมนุษย์และ
ความม่ันคงในรูปแบบใหม่มาก
ขึ น นอกจากนี  การท างานของ
คณะมนตรีความม่ันคงฯ ควรเปิด
กว้าง โดยมีกลไกที่เปิดให้
ประเทศที่มิใช่สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 

  

ของคณะมนตรีความม่ันคงฯ 
และควรให้ความส าคัญกับ
บทบาทของสตรีด้วย 

      
๓๐ 
ธ.ค. 
๕๗ 

มติ ครม. 
เห็นชอบการ
บริจาคข้าว
ให้แก่รัฐบาล
ฟิลิปปินส์ 
จ านวน ๕๐๐ 
ตัน และ
รัฐบาล
มาเลเซีย
จ านวน ๕๐๐ 
ตัน เพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ฟิลิปปินส์และ

ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ กต. 
เสนอ ในการบริจาคข้าวให้แก่
รัฐบาลฟิลิปปินส์ จ านวน ๕๐๐ 
ตัน และรัฐบาลมาเลเซีย จ านวน
๕๐๐ ตัน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากกรณีพายุไต้ฝุ่น 
Hagupit เข้าพัดถล่มฟิลิปปินส์ 
เม่ือวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และจากกรณีเหตุอุทกภัยครั ง
ใหญ่ในรัฐทางตอนเหนือของ
มาเลเซีย ตั งแต่วันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามล าดับ โดย 
กต. ได้ด าเนินการตามมติ ครม. 
ดังกล่าว 

  
กรมเอเชีย
ตะวันออก 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

มาเลเซียที่
ประสบเหตุภัย
พิบัติ โดยใช้งบ
กลาง รายการ
เงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น 
ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๕๘ 

๓.      การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ข้อ 
๓.๒ 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้า
มนุษย์ รวมถึง
ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การ
ทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ 
การท่องเที่ยวที่
เน้นบริการทาง
เพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 
โดยการปรับปรุง
กฎหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็น
และเพิ่มความ

      

๑.        เม่ือวันที่ ๖ ม.ค. ๕๘ 
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
ผอ.กองอเมริกาเหนือ และ
เจ้าหน้าที่กองอเมริกาเหนือ เข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ (ปคม.) ครั งที่ ๑/๒๕๕๘ 
โดยมี รอง นรม. พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น
ประธาน ณ ท าเนียบรัฐบาล 

  

๒.        เม่ือวันที่ ๗ ม.ค. ๕๘ 
นรม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์และการท า

  

กรมอเมริกา
และแปซิฟิก
ใต้/ กรม
ยุโรป/ กรม
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

เข้มงวดในการ
ระวังตรวจสอบ 

ประมงผิดกฎหมาย ครั งที่ ๑/
๒๕๕๘ โดยมี รอง นรม. และ 
รมต. กระทรวงต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
       ที่ประชุมได้เห็นชอบ
องค์ประกอบและแผนงานของ
คณะอนุกรรมการ ๕ คณะ ได้แก่ 
(๑) คณะอนุกรรมการเรื่อง 
การค้ามนุษย์ (๒) 
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
การท าประมงผิดกฎหมาย (IUU 
Fishing) (๓) คณะอนุกรรมการ
เรื่องแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
และแรงงานต่างด้าว (๔) 
คณะอนุกรรมการสตรี และ(๕) 
คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์และกฎหมาย 
       รมช.กต. ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
และกฎหมายน าเสนอแนวทาง
และแผนงานโดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศให้
เกิดความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของปัญหาการค้า
มนุษย์ การป้องกันการตกเป็น
เหยื่อ ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
และเน้นการชี แจงกับ
ต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลที่



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ถูกต้องเก่ียวกับสถานการณ์ 
รวมทั งความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาของไทย ตลอดจนให้เพิ่ม
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับทั ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน Think Tank และ
สื่อมวลชนทั งในและต่างประเทศ 

  

๓.      เม่ือวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ 
รมช.กต. ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์ และกฎหมาย 
คณะกรรมการนโยบายเพื่อ
แก้ไขการค้ามนุษย์และประมง 
ผิดกฎหมาย แถลงข่าวเรื่องการ
ด าเนินการของรัฐบาลและ 
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ โดยอธิบดีกรม
อเมริกาและแปซิฟิกใต้และรอง
อธิบดีกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ เข้าร่วมการชี แจงด้วย 
สาระส าคัญในการแถลงข่าว มี
ดังนี  
      (๑) กลไกในการแก้ไข
ปัญหา : คณะกรรมการนโยบาย
เพื่อแก้ไขการค้ามนุษย์และการ
ท าประมงผิดกฎหมายได้จัดตั ง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

คณะอนุกรรมการ ๕ คณะ ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
๑) คณะอนุกรรมการเรื่องค้า
มนุษย์ ๒) คณะอนุกรรมการ
เรื่องประมงและ IUU ๓) 
คณะอนุกรรมการเรื่องแรงงาน
เด็ก แรงงานบังคับและแรงงาน
ต่างด้าว ๔) คณะอนุกรรมการ
สตรี และ 
๕) คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์และกฎหมาย 
      (๒) ความคืบหน้าที่ส าคัญ : 
มีความคืบหน้าใน ๔ ประเด็น
หลัก ได้แก่ ๑) การแก้ไข
กฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ๒) การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก
และดูแลเหยื่อ ๓) การเพิ่มความ
เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย 
และ ๔) การจัดระเบียบและ 
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
      (๓) แผนการด าเนินงานที่



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ส าคัญ : คณะอนุกรรมการทั ง ๕ 
คณะ ได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานในช่วง ๓ - ๖ เดือน
ในประเด็นที่มีความส าคัญใน
ล าดับต้น ได้แก่ ๑) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การสืบสวนสอบสวนด าเนินคดี
ค้ามนุษย์ ตลอดจนการจัดการ
กับเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์
ข้ามชาติ ๒) เพิ่มความถี่ในการ
ตรวจพื นที่เสี่ยง เพื่อกวาดล้าง
ผู้กระท าผิด ๓) เร่งรัดการจด
ทะเบียนเรือประมงไทยและออก
ใบอนุญาตการท าประมง ๔) 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
ประมงและกฎหมายล าดับรอง
เพื่อการแก้ไขปัญหาการประมง
ผิดกฎหมาย และ ๕) เร่ง
ด าเนินการจัดระเบียบแรงงาน
ต่างด้าวและการพิสูจน์สัญชาติ
ให้เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลวาง
ไว้ 
      (๔) การด าเนินงานกับ
ต่างประเทศในกรณี Trafficking 
in Persons (TIP) Report : 
กต. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
มุ่งเน้นการหารือและชี แจงอย่าง
สม่ าเสมอกับผู้มีบทบาทส าคัญ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

(Key Players) ทั งในประเทศ
และต่างประเทศ ทั งนี  เม่ือวันที่ 
๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ได้หารือกับ
เจ้าหน้าที่ TIP Office ของ
สหรัฐฯ 
ซ่ึงผลเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี  
เม่ือวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๘ ได้
หารือกับบริษัท Target ซ่ึงเป็น
บริษัทค้าปลีกอันดับ ๒ ของ
สหรัฐฯ และเป็นผู้น าเข้าสินค้า
ประมงรายส าคัญของไทย โดย
บริษัทยินดีสนับสนุนไทยในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ 
      (๕) การด าเนินการในระยะ
ต่อไป : กต. จะเน้นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองกับภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ๑) จัด 
VDO Conference กับ TIP 
Office ในช่วงเดือน ก.พ. 
๒๕๕๘ 
๒) จัดคณะผู้แทนไทยไปชี แจง
ให้ข้อมูลกับผู้มีบทบาทน าของ
สหรัฐฯ ในช่วงเดือน มี.ค. 
๒๕๕๘ และ ๓) พบปะชี แจงให้
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับสื่อมวลชน องค์การ
ระหว่างประเทศ ภาคเอกชน 
รวมทั งภาคส่วนต่าง ๆ ที่



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

เก่ียวข้องทั งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 

  

๔.      เม่ือวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ 
กต. ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวโดย 
รมว.กษ. เรื่อง กฎหมายประมง
ฉบับใหม่และแผนการแก้ไข
ปัญหาการท าประมง IUU และ
ได้ประมวลข้อมูลและประสาน
แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงาน
ของ กต. ทั่วโลกทราบ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และ
ชี แจงในประเด็นดังกล่าวใน
ต่างประเทศต่อไป 

  

๕.      เม่ือวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘ 
รมช.กต. ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่
เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ ร่วมกับ 
ปลัด พม. รองปลัด รง. ผู้ช่วยผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และ
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิก
ใต้ กต. ได้แถลงข่าวเปิดตัว
รายงานความก้าวหน้าในการ



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ต่างต้านการค้ามนุษย์ของไทย 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ ตึกนารี
สโมสร ท าเนียบรัฐบาล โดยที่
รายงานดังกล่าวเป็นรายงาน
ประจ าปีของไทยเพื่อเผยแพร่
สถานการณ์การค้ามนุษย์และ
ความคืบหน้าในการด าเนินการ
ต่อต่านการค้ามนุษย์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึง
ครอบคลุมทุกมิติตาม
ยุทธศาสตร์ 5Ps ได้แก่ (๑) ด้าน
นโยบายและการน าไปสู่การ
ปฏิบัติ (Policy) (๒) ด้านการ
ด าเนินคดี (Prosecution) (๓) 
ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
(Protection) (๔) ด้านการ
ป้องกัน (Prevention) และ (๕) 
ด้านความร่วมมือ 
(Partnership) 
      ความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จในการจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าวในปี ๒๕๕๗ มี
หลายด้าน เช่น การบูรณาการ
ในระดับนโยบายและทุกมิติของ
การด าเนินการต่อต้านการค้า
มนุษย์ 
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายจ านวนกว่า ๑.๖ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ล้านคน การแก้ไขกฎหมายเพื่อ
รองรับนโยบายการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในทุกมิติ 
โดยเฉพาะร่างการแก้ไข
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ การด าเนินการทาง
กฎหมายกับนายหน้า นักค้า
มนุษย์ และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วน
ร่วมในการค้ามนุษย์ การ
เตรียมการจัดท าสายด่วน ๒๔ 
ชั่วโมง (หมายเลข ๑๓๐๐) เป็น
ต้น 

๖.      การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อ 
๖.๑๗ 

(๑) สร้างความ
ร่วมมือและ
เจรจากับ
ต่างประเทศเพื่อ
รักษา
ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของ
ชาติ 

(๒) เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของ
ผู้ประกอบการให้
เข้มแข็ง สามารถ

นโยบายที่ ๕.๕
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ ๕.๕.๒ การ
พัฒนาฐานลงทุนโดย
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับ
อนุภูมิภาค 
ข้อ ๕.๕.๘ การเร่งรัด
การใช้ประโยชน์จาก

    

๑.      เม่ือวันที่ ๙ ม.ค. ๕๘ 
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและเจ้าหน้าที่กรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็น
ผู้แทน กต. เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์
ประจ าประเทศไทย ครั งที่ ๑/
๒๕๕๘ ณ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทส. ซ่ึงที่
ประชุมได้พิจารณาร่างรายงาน

  
กรมเศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

แข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โดยเพิ่มองค์
ความรู้ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมด้าน
การตลาดและ
โอกาสในการ
ลงทุนใน
ต่างประเทศ 

ข้อตกลงการค้าเสรีที่
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ข้อ ๕.๕.๙ การ
ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นฐานการ
ลงทุน และการ
ประกอบธุรกิจใน
เอเชีย รวมทั งเป็น
ฐานความร่วมมือใน
การพัฒนาภูมิภาค 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่ง
ประเทศไทย (National Ivory 
Action Plan หรือ NIAP) ครั งที่ 
๑ เพื่อเตรียมเสนอ ครม. ก่อน
ส่งส านักเลขาธิการ CITES 
ต่อไป 

  

๒.        เม่ือวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๘ 
ไทยได้จัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้า (Progress 
Report) การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการงาช้างฯ ฉบับ
แก้ไข ครั งที่ ๑ ให้ส านัก
เลขาธิการ CITES เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีความก้าวหน้าที่ส าคัญใน ๕ 
ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การ
แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้อง (๒) การปรับปรุงระบบ
จดทะเบียนงาช้าง (๓) การเพิ่ม
ความเข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมาย (๔) การประชาสัมพันธ์ 
และ (๕) การจัดตั งกลไกในการ
แก้ไขปัญหา 

๗.      การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ข้อ 
๗.๑ 

เร่งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน ใน
ภูมิภาคอาเซียน
และขยายความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน 

  

นโยบายที่ ๕.๕
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ ๕.๕.๓ การสร้าง
ความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

    

๑.         เม่ือวันที่ ๖ ม.ค. ๕๘ 
รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ เพื่อเตรียม
ความพร้อมประเทศไทยในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั งที่ ๑/
๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารจากทุก
กระทรวงเข้าร่วม 
        คณะกรรมการดังกล่าว
ตั งขึ นตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้
ก าหนดแนวทางการจัดท า
งบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ จ านวน ๑๘ 
เรื่อง โดย 
รอง นรม./รมว.กต. ก ากับดูแล
การจัดท างบประมาณเรื่องการ
เตรียมความพร้อมประเทศไทยใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        ที่ประชุมได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ แนวทางการ
ด าเนินงานในการจัดท า
งบประมาณอย่างบูรณาการ 

  กรมอาเซียน 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

รวมทั งพิจารณาข้อเสนอโครงการ
และกิจกรรมเสนอโดยกระทรวง
ต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถด าเนินการตามพันธกิจ
และพันธกรณีในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและใช้
ผลประโยชน์จากความเชื่อมโยง
ระหว่างกันของอาเซียนในมิติ
การเมือง-ความม่ันคง เศรษฐกิจ 
และสังคม-วัฒนธรรมให้
ครอบคลุมและครบถ้วน 

  

๒.        เม่ือวันที่ ๒๗ – ๒๘ 
ม.ค. ๕๘ รอง นรม./รมว.กต. 
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการ ณ เมืองโกตากินาบาลู 
ประเทศมาเลเซีย โดยรอง นรม./
รมว.กต. ได้กล่าวสนับสนุน
บทบาทของมาเลเซียในการเป็น
ประธานอาเซียนปี ๒๕๕๘ ซ่ึงได้
ก าหนดหัวข้อหลักของปีนี ว่า 
“Our People, Our 
Community, Our Vision” 
และก าหนดประเด็นเร่งด่วน ๘ 
ประการ อาทิ การบรรลุ
เป้าหมายเรื่องการสร้าง



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ประชาคมอาเซียน การก าหนด
วิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 
๒๕๕๘ และสร้างความใกล้ชิด
ระหว่างอาเซียนกับประชาชน 
โดยสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี  
       (๑) ในประเด็นการสร้าง
ประชาคมอาเซียน รอง นรม./
รมว.กต. ให้ความส าคัญกับ
ประเด็นการธ ารงไว้ซ่ึงความเป็น
แกนหลักของอาเซียน 
(Centrality) การเร่งด าเนินการ
ตามแผนการสร้างประชาคม
อาเซียน การสร้างความเกื อกูล
ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน การ
ปรับปรุงกฎหมายภายในให้เอื อ
ต่อการค้าการลงทุนอย่างเสรีใน
ภูมิภาค การใช้แนวคิด ๑+๑ 
เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี
ชายแดนติดกัน เช่น การตั งเขต
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน 
นอกจากนี  ให้ความส าคัญกับการ
รับมือกับภัยคุกคามข้าม
พรมแดนที่เกิดจากการรวมตัว
เป็นประชาคม 
       (๒) รอง นรม./รมว.กต. 
แสดงวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลัง
ปี ๒๕๕๘ ว่าจะต้องส่งเสริม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

ความเป็นแกนหลักของอาเซียน 
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ให้กับส านักเลขาธิการอาเซียน 
เพิ่มบทบาทของประธานอาเซียน 
เน้นการสร้างประชาคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและ 
ลดความเหลื่อมล  า อาเซียนควร
ขยายความสัมพันธ์กับมิตร
ประเทศใหม่ ๆ และร่วมมือกันใน
การรักษาตลาดและราคาสินค้า
ทางการเกษตร นอกจากนี  ควร
เน้นการส่งเสริมบทบาทและท่าที
ของอาเซียนในเวทีโลก รวมทั ง
แสดงความรับผิดชอบต่อ
ประชาคมโลก เช่น การผลักดัน
การจัดตั งกองก าลังเพื่อสันติภาพ
ของอาเซียน การแสดงบทบาท
การให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม อีกทั งอาเซียน
จ าเป็นต้องส่งเสริมความสัมพันธ์
เชิงลึกและเชิงรุกกับประเทศคู่
เจรจาทั ง ๑๐ ประเทศ และใน
กรอบความสัมพันธ์ เช่น กรอบ
การประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก 
       (๓) ที่ประชุมชื่นชม



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

บทบาทในของไทยในฐานะ
ประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ที่ท า
ให้เกิดความคืบหน้าในการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติของภาคีในทะเล
จีนใต้ (Declaration on the 
Conduct of Parties in the 
South China Sea หรือ DOC) 
การหารือเพื่อจัดท าแนวปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (Code of 
conducts หรือ COC) และ
ขอให้ไทยช่วยเร่งการหารือกับจีน
ให้เกิดความคืบหน้าอย่าง
ต่อเน่ือง 
       (๔) ที่ประชุมออก
แถลงการณ์เก่ียวกับภัยที่เกิดจาก
กลุ่มลัทธิหัวรุนแรง 

๘.   การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

ข้อ 
๘.๒ 
และ 
๘.๓ 

(๑)   เร่ง
เสริมสร้างสังคม
นวัตกรรม โดย
ส่งเสริมระบบ
การเรียนการ
สอนที่เชื่อมโยง
หลายสาชา และ
เชื่อมโยงระหว่าง
การเรียนรู้และ

นโยบายที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
ข้อ ๕.๔.๒ การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ให้เป็นพลัง

    

๑.        เม่ือวันที่ ๘ ม.ค. ๕๘ 
ดร. Geraldine Richmond 
ผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์ของ
รัฐบาลสหรัฐฯ พร้อมคณะ ได้เข้า
พบหารือกับอธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ และผู้แทนจาก
หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีของไทย โดยอธิบดี
กรมอเมริกาฯ ได้กล่าวถึง

    



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

การท างาน 
รวมถึงการ
เชื่อมโยงการ
ท างานระหว่าง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
(๒) ปฏิรูประบบ
การให้สิ่งจูงใจ 
ระเบียบ และ
กฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
น าวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ 
(๓) ส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนา
การวิจัยและ
พัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุ่ม
จังหวัด เพื่อให้
ตรงกับความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น ผลักดัน
งานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

ขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 

บทบาทของ กต. เรื่องความ
ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ใน
ระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค และ
ภูมิภาค และการด าเนินนโยบาย
การทูตวิทยาศาสตร์ (Science 
Diplomacy) ซ่ึงก าลังจะมีการ
จัด Thailand-United States 
Joint Commission Meeting 
on Science and Technology 
ที่ไทยในเดือน พ.ค. ๕๘ และการ
จัด Workshop on STEM 
Education ที่สหรัฐฯ ในช่วงครึ่ง
หลังของเดือน ต.ค. ๕๘ 

ผู้แทนจาก วท. ได้แสดงความ
สนใจที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ ใน 
๒ ประเด็นหลักคือ ด้าน
สาธารณสุข และ STEM 
Education ซ่ึงเก่ียวกับเรื่องนี  
ดร.Richmond เห็นว่าประเด็น
พลังงานเป็นอีกประเด็นหลักที่
ประเทศไทยควรพิจารณาให้
ความส าคัญ 

ในการนี  ดร.Richmond ได้
แสดงความเห็นต่อผู้แทนจาก 
สวทน. ว่าไทยควรระดมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
สนับสนุนด้าน R&D เพิ่มขึ น 



ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/ โครงการ/ ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
ส าคัญ 

รวมทั งการสนับสนุนประเด็น 
entrepreneurship และบริษัท 
Start-up และได้แนะน า 
ดร.John Boright, Excecutive 
Director of International 
Affairs of the US National 
Academies และ 
ดร.Deborah Ball 
ศาสตราจารย์ด้านครุศาสตร์จาก 
University of Michigan 
สมาชิก National Science 
Board และผู้เชี่ยวชาญด้าน 
STEM Education ของสหรัฐฯ 
เพื่อที่ฝ่ายไทยอาจพิจารณาสร้าง
เครือข่ายซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ไทยและสหรัฐฯ 

ตรวจถูกต้อง 

                                                                                    

         (นายศุภร พลมณี) 

                                                                                              เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง 

 


