
รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกระทรวงการต่างประเทศ  
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ล าดับ ผลการด าเนินการ หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

๑ กา การกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ  

 -       -    เมื่อวันที่ ๑- ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลดั กต. ปฏิบัติราชการแทน รมว.กต. ได้เดินทางเยือนกัมพูชา และได้เข้าเยี่ยมคารวะ 
นรม.กัมพูชา รวมถึงหารือกับ รอง นรม./รมว.กต. กัมพูชา ในเรื่องความร่วมมือทวิภาคี โดยมีผลส าเร็จ เช่น การผลักดันโครงการเชื่อมโยง
และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือเรื่องแรงงานต่างด้าว การด าเนินการเรื่องปราสาทพระวิหาร และการปล่อยตัวนายวีระ  
สมความคิด  

กรมเอเชีย
ตะวันออก 

 -       -   เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัด กต. ปฎิบัติราชการแทน รมว.กต. ได้หารือทวิภาคีกับ นายหวัง อ้ี (Wang Yi) รมว.กต.จีน 
และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหยาง เจี๋ยฉือ (Yang Jiechi) มนตรีแห่งรัฐ (การต่างประเทศ) โดยปลัด กต. ย้ าความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือ
กับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า
และการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น โดยเห็นควรจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน  

- และเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๓ ในโอกาสแรก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน  
- การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่าง ๆ  การ 
- จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนในป ี ๒๕๕๘  รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับ

สถานการณ์ในภูมิภาคและความร่วมมือกับอาเซียนด้วย 

กรมเอเชีย
ตะวันออก 

 - เมื่อวันที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ปลัด กต. พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ พบหารือกับผู้บริหารของหอการค้าต่างประเทศ 
(หอการค้าร่วมต่างประเทศ รวมทั้งหอการค้าสหภาพยุโรป อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมนี ฝรั่งเศส นอร์เวย ์ญี่ปุ่น เกาหลีใต ้และหอการค้า
อเมริกา) เพื่อติดตามผลการหารือในโอกาสต่าง ๆ ระหว่างหอการค้าต่างประเทศ กับ คสช.   
 

กรมเศรษฐกิจฯ 



 - ๒ - 
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 -       -     ปลัด กต. เป็นประธานร่วมกับ รมช.กต.เวียดนาม ในการประชุม Political Consultation Group ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๔ ที่ กต. 
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ กต. โดยทั้งสองฝ่ายพอใจกับพัฒนาการความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติ และได้หารือ
เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุน  รวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนและภูมิภาค   

กรมเอเชีย
ตะวันออก 

 - ปลัด กต. ปฏิบัติราชการแทน รมว.กต. เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อพบหารือกับนายอัลเบิร์ต เอฟ. เดล โรซาริโอ 
รมว.กต. ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย และหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นทวิภาคีที่ยังคั่งค้าง อาท ิความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือด้านการเกษตร และความร่วมมือด้านการค้าและคมนาคม 
รวมถึงหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – จีน 

กรมเอเชีย
ตะวันออก 

๒ การประชุมและกิจกรรมในกรอบอาเซียน  

 - กต. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย เช่น การจัดนิทรรศการ ASEAN 
Community Roadshow ท่ี จ.มุกดาหาร (๑-๒ กรกฎาคม) และ จ.อุบลราชธานี (๑๐-๑๔ กรกฎาคม)   และการจัดสัมมนาเรื่อง 
“ประชาคมอาเซียน : ทิศทางภายหลังปี ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ประมาณ ๑๐๐ คน 

กรมอาเซียน 

 - เมื่อวันที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัด กต. พร้อมด้วยผู้แทนของกรมอาเซียน เข้าร่วมการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ASEAN-Canada Dialogue ครั้งที่ ๑๑ ที่สิงคโปร์ เพื่อทบทวนพัฒนาการที่ส าคัญทั้งในอาเซียนและแคนาดา และ 
ความคืบหน้าในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา รวมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ ประเด็นปัญหาท้าทายในภูมิภาคตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
อาท ิการจัดการภัยพิบัติ การศึกษา พลังงาน  นอกจากนี้ รองปลัด กต. ยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์และพัฒนาการทางการเมือง 
ในไทย และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

กรมอาเซียน 

 - ปลัด กต. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๐ ที่กรุงบรัสเซสล์ เบลเยียม เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ EU ในสาขาต่าง ๆ   

กรมอาเซียน กรม
ยุโรป 
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 - ปลัด กต. น าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ARF/ EAS เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กรมอาเซียน 

๓ การประชุมในกรอบพหุภาคีอื่น ๆ   

 - ระหว่างวันที ่๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัด กต. ปฏิบัติราชการแทน รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council หรือ  ECOSOC) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในการนี้  
ปลัด กต. ได้เข้าร่วมประชุมหลัก ได้แก่ (๑) การประชุม High Level Political Forum (HLPF) ซึ่งเป็นเวทีระดับสูงของสหประชาชาติเรื่อง
การพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) การประชุม Annual Ministerial Meeting (AMR) ของ ECOSOC เพื่อประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ต่างๆ โดยเฉพาะ MDGs นอกจากน้ี ได้หารือกับผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆ เพื่อชี้แจงและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์
การเมืองของไทย อนึ่ง ปลัด กต. กล่าวรายงานประเทศ (country statement) ในช่วงการอภิปรายท่ัวไปของประชุมสมัชชาของ ECOSOC 
โดยจะเน้นความส าคัญของการบรรลุ MDGs ของไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งเสนอแนะในมุมมองของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals) ซึ่งไทยเห็นว่าควรจะเน้นการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ การลดช่องว่างระหว่างการ
พัฒนา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

กรม 
องค์การฯ  

 - ผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม BIMSTEC ด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย เมื่อวันที่ 
๑๔ ก.ค. ๕๗   

 

 - เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัด กต. พบผู้บริหาร World Economic Forum (WEF) เกี่ยวกับ
แนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับ WEF โดยมีรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (นางศันสนีย สหัสสะรังษี) เข้าร่วมด้วย  

กรมเศรษฐกิจฯ  

 - ปลัด กต. ปฏิบัติราชการแทน รมว.กต.  เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่  
๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับ รมว.กต. สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี รมว.กต.กัมพูชา สปป. ลาว  

กรมเศรษฐกิจฯ 
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เมียนมาร ์และเวียดนาม เข้าร่วมการประชุม  
- ที่ประชุมรับรองร่างแผนปฏิบัติการลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดแนวทางความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสมาชิกในอีกสามปีข้างหน้า โดยในส่วนของไทย นับเป็นโอกาสดีเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการเป็นประเทศหุ้นส่วน 
เชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนและเกาหลีใต้เพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยไทยเชิญชวนให้สาธารณรัฐเกาหลีร่วมด าเนินโครงการ
กับไทยในประเทศ CLMV ให้มากขึ้น อาท ิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการฝึกอบรมบุคลากร นอกจากน้ี จะได้เชิญชวนให้
ภาคเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้มากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้าน ICT  
และการบริหารจัดการน้ า ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ    

๔ การดูแลคนไทยในต่างประเทศ  

 - กต. จัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย (ที่ก าลังเผชิญปัญหาความไม่สงบ 
ในประเทศ) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย กต. ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย โดยเป็นศูนย์ประสานงานของ
กระทรวงฯ ในการติดตามสถานการณ์/ การอพยพคนไทยออกจากลิเบีย  และได้ส่ง จนท.กระทรวงฯ ไปยังลิเบีย เพื่อเตรียมการอพยพคน
ไทยต้ังแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

กรมเอเชียใต้ฯ 
/กรมการกงสุล 

 - กต. และ สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ ในอิสราเอล ติดตามพัฒนาการความไม่สงบในพื้นที่อิสราเอล-ปาเลสไตน์ อย่างต่อเนื่อง  
และได้ประสานงานกับฝ่ายอิสราเอล กรณีต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยออกจากพื้นที่เสี่ยง  

กรมเอเชียใต้ฯ 
/กรมการกงสุล 

๕  การสร้างความเข้าใจกับนานาชาติเรื่องสถานการณ์การเมืองในไทย  

 - กระทรวงการต่างประเทศ สอท. คผถ. และ สกญ. ได้ชี้แจงพัฒนาการการเมืองของไทยแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศ 
ในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ทุกหน่วยงาน 

*************************** 


