
 

 

รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกระทรวงการต่างประเทศ  
วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ล าดับ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

๑ การกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ   

 - ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัด กต. เข้าร่วมประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๒ ที่กรุงปักก่ิง กรมเอเชีย
ตะวันออก 

 - เมื่อวันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายณรงค ์ศศิธร รองปลัด กต. และนายมานพชัย วงศ์ภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา เข้าร่วมการประชุมหารือ Political Consultation กับ ดร. Anil Sooklal รอง ปกต. แอฟริกาใต้  

กรมเอเชียใต้ฯ 

 - ระหว่างวันที ่๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ พล.อ.ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะ 
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ตามค าเชิญในฐานะแขกของ
สาธารณรัฐอินเดีย  ในการนี ้ได้เข้าเยี่ยมค านับ พล.อ.บิกรัม ซิงค์ ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินเดีย เพื่อหารือ 
ข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ เช่น การฝึกร่วมต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกคอบร้าโกลด์ ที่จะมีขึ้นในปี 
๒๕๕๘  และได้พบหารือกับนายอรุณ เชฏลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหมอินเดียด้วย อนึ่ง ฝ่ายอินเดียแสดง
ความเข้าใจสถานการณ์การเมืองของไทย และสนับสนุนความพยายามของไทยในการรักษาความสงบสุขและมีเสถียรภาพ รวมถึงการ 
มีความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน   

กรมเอเชียใต้ฯ 

 - เมื่อวันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปลัด กต. และนางกเชนุกา ดี. เสเนวิรัตเน (Mrs. Kshenuka D. Senewiratne) ปลัด กต. ศรีลังกา 
เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคีไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ ๓ ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  ทั้งนี้  
การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือประจ าปีในระดับปลัด กต. ไทย – ศรีลังกา และถือเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมและกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศรีลังกาในทุกด้าน โดยประเด็นที่หารือส่วนหนึ่งเป็นการติดตามความคืบหน้าจากการประชุมหารือฯ ครั้งที่ ๒ 

กรมเอเชียใต้ฯ 
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ล าดับ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

เมื่อป ี๒๕๕๕ อีกส่วนเป็นการหาลู่ทางร่วมมือกันในสาขาใหม่ ๆ โดยในการหารือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายพอใจและเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์
ไทย – ศรีลังกา ที่แน่นแฟ้นมาตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต มีรากฐานจากความเชื่อมโยงด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรม  
ทั้งนี้ ในป ี๒๕๕๘ จะครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ศรลีังกา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือด้าน
ความมั่นคง (เช่น การปราบปรามโจรสลัด การลักลอบขนอาวุธและปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองทางทะเล เป็นต้น) การค้าการลงทุน  และ 
ฝ่ายไทยย้ าความพร้อมที่จะร่วมมือกับศรีลังกาต่อไปในด้านวิชาการและการพัฒนา อนึ่ง ในการประชุมดังกล่าว ปลัด กต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเมืองไทย รวมถึงเรื่องแผน Roadmap ของ คสช. ด้วย 

๒ การประชุมและกิจกรรมในกรอบอาเซียน  

 - กต. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย เช่น การจัดกิจกรรมอาเซียน 
สัญจรที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และนิทรรศการ ASEAN Community Roadshow ที่ จ.ขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๗  

กรมอาเซียน 

 ป           -   ปลัด กต. เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตอาเซียนประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาค 

กรมอาเซียน/  
กรมเอเชีย
ตะวันออก 

 - นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัด กต.  เข้าร่วมการประชุม High Level Task Force on Strengthening  ASEAN Secretariat 
and Reviewing ASEAN Organs ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

กรมอาเซียน 

 - ปลัด กต. เข้าร่วมการประชุม Special ASEAN Senior Officials Meeting on ASEAN Centrality and Strategic Approach to  
the Future Regional Architecture เกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนให้เป็นแกนกลางของภูมิภาค ที่เวียดนาม ระหว่างวันที่  
๒๖ – ๒๘ มถิุนายน  ๒๕๕๗  

กรมอาเซียน 
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ล าดับ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

๓ การประชุมในกรอบพหุภาคี  

 - ปลัด กต. เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) สมัยที ่๒๖ ทีนครเจนีวา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

กรมองค์การฯ 

 - ออท. กรุงไคโร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับ รมว.กต. องค์กรความร่วมมืออิสลาม (OIC) ครั้งที่ ๔๑  
ที่เมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗   

กรมเอเชียใต้ฯ 

 - นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัด กต. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย  Allan Bollard ผู้อ านวยการบริหาร
ส านักเลขาธิการเอเปค เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีอธิบดีและรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ และข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สศช.  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สศค.  โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและความร่วมมือในกรอบเอเปคและ
บทบาทของไทยในการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน 

กรม 
เศรษฐกิจฯ  

 - นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัด กต. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
(Indian Ocean Rim Association Bi-Annual Meeting of the Committee of Senior Officials) ครั้งที่ ๔ ที่ จ. ภูเก็ต ระหว่างวันที่  
๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 

 - ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ (The 6th Asian 
Ministerial Conference on Disaster Risk หรือ  AMCDRR) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ Bangkok Convention Center 
at Central World โดยเป็นการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคครั้งส าคัญส าหรับการประชุม 3rd World Conference on Disaster Risk 
Reduction ที่จะมีขึ้นที่เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   

- ที่ประชุมรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยพิบัติแก่ชุมชน ส่งเสริมการลงทุนของรัฐและ
เอกชนในมาตรการลดความเสี่ยงและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยปฏิญญาดังกล่าวได้สะท้อนถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมองค์การฯ  
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ล าดับ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นแบบอย่างหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติด้วย  

 - เมื่อวันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปลัด กต. ปฏิบัติราชการแทน รมว.กต. เป็นประธานการประชุมหารือระดับรัฐมนตรี (Ministers 
Dialogue) ภายใต้หัวข้อ "Most Vulnerable or Most Resilient -The Future Disaster Risk Reduction in Asia-Pacific" ร่วมกับนางมาร์
กาเรตา วอห์ลสตรอม ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านการลดความเสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติ (Special Representative of the 
Secretary-General for Disaster Risk Reduction) ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ครั้งที่ ๖ (The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk – AMCDRR) ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท 
เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ 

- การประชุมหารือระดับรัฐมนตรีครั้งนี้มุ่งให้รัฐมนตรีจากภูมิภาคหารือกันเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความต้านทาน 
ต่อภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งประสบกับภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นภูมิภาคที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติมากที่สุด เช่น เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกที่ญี่ปุ่น และมหาอุทกภัยของไทย เมื่อปี ๒๕๔๔  
ที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึงร้อยละ ๘๐ ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจของจากภัยพิบัติทั่วโลก 

 

๔ การสร้างความเข้าใจกับนานาชาติเรื่องสถานการณ์การเมืองในไทย  

 - ปลัด กต. ชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองไทยต่อผู้เข้าร่วมการประชุม Shangri-la Dialogue ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  

 - กระทรวงการต่างประเทศ สอท. คผถ. และ สกญ. ได้ชี้แจงพัฒนาการการเมืองของไทยแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศ 
ในวาระโอกาสต่าง ๆ เช่น การพบหารือระหว่างปลัดกระทรวงฯ กับ ออท.จากประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และ ออท.หัวหน้าคณะผู้แทน EU ประจ าประเทศไทย เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

กต. / สอท./ 
สกญ. 
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 - ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม ออท./ กสญ. ที่ประจ าการในประเทศที่ไทยต้องชี้แจงอย่างต่อเนื่อง จ านวน 
๒๓ คน จาก ๑๘ ประเทศ เมื่อวันที ่๑๐ มถิุนายน  ๒๕๕๗  และเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และ ออท./กสญ. กลุ่มดังกล่าวเข้า
เยี่ยมคารวะและรับฟังนโยบายจากหัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑๑ มถิุนายน  ๒๕๕๗ 

- พบหารือเพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยกับ ออท. ประจ าประเทศไทยและอุปทูตจาก ปท. สมาชิก
สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะ
ผู้แทน EU ประจ าประเทศไทย (รวม ๒๕ คน) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

กต./ สอท./ 
สกญ. 

 - ผู้บริหารกระทรวงฯ และ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับฝ่ายสหรัฐฯ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทยและการ
ด าเนินการของไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ทั้งก่อนและหลังจากที่ฝ่ายสหรัฐฯ เปิดเผยรายงานเรื่องสถานการณ์การค้า
มนุษย์ที่จัดท าโดย กต. สหรัฐฯ (TIP Report) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  
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