ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
นโยบาย
ราชอาณาจักรไทย
รัฐบาล/
ลําดับ
หรือแผนพัฒนา
ข้อสั่งการของ
เศรษฐกิจและสังคม
นายกรัฐมนตรี
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
๑. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕:
ข้อ ๑ สนับสนุน
การเสริมสร้าง
โครงการ
ความมั่นคงแห่งชาติ
ทั้งหลายอัน
เพื่อการพัฒนา
เนื่องมาจาก
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง
พระราชดําริ
และยั่งยืน

รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กระทรวงการต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
การดําเนินการ
ความสอดคล้องกับ
มติ
แผนแม่บทด้าน
คณะรัฐมนตรี
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
การต่างประเทศ
วันที่และ
ปัญหาอุปสรรค
ระยะ ๒๐ ปี
สาระสําคัญ
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพ
เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีแก่
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยอน อาร์. โฮล์มเกรน
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาการสาธารณสุข
- เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นเจ้าภาพ
เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูต
เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน
อาร์. โฮล์มเกรน ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีน
แห่งมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก และผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สาขาการสาธารณสุข โดยมีผู้แทนรัฐสภาสวีเดน
กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย
ประจําโกเธนเบิร์ก แพทย์ผู้ได้รับพระราชทานทุน
โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เพื่อทํางานวิจัยในมหาวิทยาลัยของสวีเดน รวมทั้ง
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงาน
ทีมประเทศไทยเข้าร่วม

๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

- ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดง
ความยินดีแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยอน อาร์.
โฮล์มเกรน และชื่นชมต่อการทํางานและผลการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย ซึ่งนายแพทย์ยอน ได้ทําร่วมกับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์น ดี คลีเมนส์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาวัคซีนป้องกัน
อหิวาตกโรคชนิดรับประทาน ซึ่งมีส่วนสําคัญ
อย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
อหิวาตกโรคและรักษาชีวิตของประชากรหลายล้าน
คนทั่วโลก
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ในระยะเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๓:
ข้อ
๒.๑ รัฐบาลให้
การสร้าง
ความสําคัญต่อ ความเข้มแข็ง
การเตรียมความ ทางเศรษฐกิจและ
พร้อมสู่
แข่งขันได้อย่าง
ประชาคม
ยั่งยืน
การเมืองและ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕:
ความมั่นคง
การเสริมสร้าง
อาเซียน
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน

การประชุม High Level Regional Conference:
Synchronising Trade and Security Plans in
Support of ASEAN ๒๐๒๕ ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ
- เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมระดับภูมิภาคด้านการบริหารจัดการ
ชายแดน “High Level Regional Conference:
Synchronising Trade and Security Plans in
Support of ASEAN ๒๐๒๕” ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม
และสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
๒

๑. Security มีความมั่นคง
มีพันธมิตรรอบด้าน
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตรู
๒. Sustainability
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๓. Standard
มีมาตรฐานสากล
การบังคับใช้กฎหมาย

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐:
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs
and Crime – UNODC) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม นาง Miwa Kato ผู้อํานวยการด้าน
การปฏิบัติงานของ UNODC และมีผู้แทนระดับสูงจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ และ
หน่วยงานไทยเข้าร่วม รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๐ คน
- นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม
โดยย้ําเป้าหมายของการดํารงตําแหน่งประธาน
อาเซียนของไทยในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
และมองไปสู่อนาคตภายใต้แนวคิดหลัก“ร่วมมือ
ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เพื่อมุ่งเสริมสร้างความยั่งยืน
ในทุกมิติโดยเฉพาะความมั่นคงที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ไทยเสนอ
ให้อาเซียนพิจารณาจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน (ASEAN-wide
border management cooperation
arrangement) เพื่อรองรับผลกระทบเชิงลบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมในภูมิภาค ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้
เสนอให้มีการพัฒนาแนวทางการดําเนินการที่เป็น
รูปธรรม ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การแลกเปลี่ยน
๓

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ
๕. Synergy มีพลัง
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
ในทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
ข่าวสารและข่าวกรองระหว่าง UNODC และประเทศ
สมาชิกอาเซียน (๒) ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทาย
ข้ามพรมแดนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และ
(๓) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําตามข้อริเริ่ม เพื่อการรวมตัวของ
อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration – IAI)
เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้นเหตุ
โดยอาจนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้
- พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวสุนทรพจน์
ต่อที่ประชุมในฐานะผู้แทนไทย โดยเน้นย้ําว่าอาเซียน
ต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามพรมแดน
ต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหาร
จัดการชายแดนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง
การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทาง
ติดต่อสัญจรของคนข้ามแดนกับการรักษา
ความปลอดภัยให้กับภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และองค์การระหว่าง
ประเทศ อาทิ ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่
๔

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ประสานงานชายแดน (Border Liaison Offices –
BLOs) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะ
ส่งเสริมให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนสามารถ
เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นลําดับที่ ๔ ของ
โลก ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ตามที่มีการคาดการณ์ไว้ได้
การประชุมครั้งนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง และ
สะท้อนถึงบทบาทนําของไทยในการขับเคลื่อน
ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนใน
ภูมิภาคอันจะนําไปสู่การพัฒนากลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ภูมิภาคมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ประเทศไทยกับกัมพูชาขยายความร่วมมือด้าน
การเชื่อมโยงทางบกและทางรางระหว่างกัน
- เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีได้เป็น
ประธานร่วมกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในพิธีฉลองความสําเร็จ
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา
(บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) ที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่ง
เชื่อมกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา พร้อมทั้ง
เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟ
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา และพิธี
๕
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ส่งมอบรถดีเซลรางจํานวน ๔ คัน ซึ่งการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้ปรับปรุงแล้วและเป็นแบบเดียวกับที่ใช้
ในประเทศไทยให้กับกัมพูชา
- สะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชาเป็นสะพานข้ามแดน
ไทย – กัมพูชาสําหรับรถยนต์ที่มีความยาวที่สุด
มีความยาว ๖๒๐ เมตร มูลค่า ๑๗๐ ล้านบาท
ข้ามคลองพรมโหดซึ่งเป็นเขตแดนไทย-กัมพูชา
ก่อสร้างโดยความช่วยเหลือจากประเทศไทย ขั้นตอน
ต่อไปเป็นการพัฒนาถนนฝั่งกัมพูชาเชื่อมต่อเข้าสู่ตัว
สะพาน การก่อสร้างอาคารที่ทําการด่านของทั้งสอง
ประเทศ และการยกระดับพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดผ่าน
แดนถาวร เพื่อใช้ช่องทางดังกล่าวเข้า – ออกได้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยคาดว่าจะดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๕
- ส่วนการลงนามความตกลงการเดินรถไฟระหว่างไทย
กับกัมพูชา เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ในการเดินรถไฟร่วมกัน โดยในอนาคตกัมพูชาจะ
ก่อสร้างสถานีรถไฟระหว่างประเทศที่บริเวณ
บ้านสตึงบท เพื่อใช้เป็นสถานีในการทําพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรต่อไป
- ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้หารือ
เกี่ยวกับประเด็นด้านทวิภาคีต่าง ๆ รวมถึงการจัด
กิจกรรมในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนา
๖
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ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๓

การเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่าง
เป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ
- เมื่อวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศในฐานะประธานอาเซียนเพื่อ
สนับสนุนความพยายามในการแก้ไขปัญหาผู้พลัดถิ่น
จากรัฐยะไข่ในบังกลาเทศ ระหว่างการเยือน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับ
นายอะบูลกาลาม อับดุล โมเมน (A.K. Abdul
Momen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
บังกลาเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศใน
บังกลาเทศ ได้แก่ โครงการอาหารโลก (World Food
Programme : WFP) สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations
High Commissioner for Refugees : UNHCR)
และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(International Organization for Migration : IOM)
- ในการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
๗
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๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
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แห่งชาติในทุกมิติ
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การต่างประเทศบังกลาเทศ ฝ่ายบังกลาเทศแสดง
ความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในฐานะมิตรประเทศ
ใกล้ชิดและในฐานะประธานอาเซียนในการคลี่คลาย
ปัญหาผู้พลัดถิ่นจากรัฐยะไข่ โดยเฉพาะในการส่งผู้
พลัดถิ่นดังกล่าวกลับรัฐยะไข่อย่างปลอดภัย มีศักดิ์ศรี
และยั่งยืน ฝ่ายบังกลาเทศได้แจ้งให้ทราบถึงผล
การเจรจากับฝ่ายเมียนมาและมุมมองของบังกลาเทศ
ในประเด็นปัญหาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ในการดําเนิน
ความร่วมมือกับเมียนมาเพื่อส่งกลับผู้พลัดถิ่น โดยเฉพาะ
การดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของผู้ส่งกลับ
และบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนกระบวนการ
ดังกล่าว อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ในนามรัฐบาลไทยแก่ผู้พลัดถิ่นในบังกลาเทศ
ผ่านองค์การอาหารโลก (World Food Programme
: WFP) และองค์กรเครือข่ายของสหประชาชาติ
จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้สนับสนุน
ภารกิจจําเป็นเร่งด่วนในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และ
ภาวะโภชนาการของผู้พลัดถิ่น
- ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายได้ย้ํา
ความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือในลักษณะที่เป็น
๘
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ผลประโยชน์ร่วมกันหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
โดยตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสของแต่ละฝ่าย
ที่ยังมีอยู่อีกมากในการขยายมูลค่าการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน และเห็นพ้องให้มี
การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง โดยนําคณะ
นักธุรกิจมาเจรจาการค้าการลงทุนระหว่างกัน
โอกาสนี้ ฝ่ายบังกลาเทศขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือ
ด้านวิชาการและเพื่อการพัฒนาเป็นอย่างดีมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะการสนับสนุนการแต่งตั้งตําแหน่ง
ศาสตราภิชาน (Bangabandhu Chair Professor)
ประจําสถาบัน AIT เพื่อเป็นเกียรติแก่ Bangabandhu
Sheikh Mujibur Rahman ผู้ก่อตั้งประเทศ
บังกลาเทศ นอกจากนี้ ฝ่ายบังกลาเทศขอรับ
การสนับสนุนด้านการพัฒนาตลาดและการท่องเที่ยว
ซึ่งฝ่ายไทยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง และ
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านกลไก
ต่าง ๆ ที่มอี ยู่ อาทิ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ทางการค้า (the Joint Trade Committee) และ
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ไทย – บังกลาเทศ (Joint Commission)
๙
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หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
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แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
ไทยกับสหภาพยุโรปยกระดับความเป็นหุ้นส่วน
ในการต่อต้านประมง IUU
- เมื่อวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายโจเอา อกีอาร์
มาชาโด (João Aguiar Machado) ปลัดกระทรวง
กิจการทางทะเลและประมง คณะกรรมาธิการยุโรป
ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วม
การประชุมอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านประมง IUU
ร่วมกับสหภาพยุโรป (ASEAN Meeting on
Combating IUU Fishing in Partnership with the
EU) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒
- นายมาชาโดได้กล่าวแสดงความชืน่ ชมต่อความมุ่งมั่น
ของไทยในการแก้ไขปัญหาการทําประมง IUU
จนสามารถพัฒนากลไกป้องกันและปราบปราม
การประมงผิดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง
และรัฐเจ้าของตลาดได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้
นายมาชาโดได้แสดงความยินดีต่อการยื่นสัตยาบันสาร
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่
๑๘๘ (C๑๘๘) ว่าด้วยการทํางานในภาคการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นการแสดงถึงความตั้งใจของไทย
๑๐

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๑. Security มีความมั่นคง
มีพันธมิตรรอบด้าน
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตรู
๒. Sustainability
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๓. Standard
มีมาตรฐานสากล
การบังคับใช้กฎหมาย
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ
๕. Synergy มีพลัง
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
ในทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
ที่จะปรับปรุงสภาพการทํางานของแรงงานในภาค
ประมง พร้อมย้ําว่า สหภาพยุโรปต้องการที่จะเป็น
หุ้นส่วนกับไทยในการต่อต้านประมง IUU และหวัง
ที่จะร่วมมือและสนับสนุนไทยทั้งในด้านการจัดทํา
นโยบาย IUU Free-Thailand การจัดทําใบรับรอง
การจับสัตว์น้ํา รวมไปถึงความร่วมมือต่อต้านประมง
IUU ในระดับภูมิภาค โดยนายมาชาโดได้ชื่นชมรัฐบาล
ไทยในฐานะประธานอาเซียนที่มุ่งส่งเสริมนโยบาย
การต่อต้านประมง IUU ในอาเซียน รวมไปถึง
การจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านประมง
IUU ร่วมกับสหภาพยุโรปด้วย
- ฝ่ายไทยได้ขอบคุณสหภาพยุโรปที่ได้สนับสนุนไทย
ในการแก้ไขปัญหาการทําประมง IUU ตลอด ๔ ปี
ที่ผ่านมา จนได้รับการปลดใบเหลืองเมื่อ ๘ มกราคม
๒๕๖๒ และย้ําว่าแม้ปลดใบเหลืองแล้ว ไทยจะร่วมมือ
กับสหภาพยุโรปต่อไปเพื่อพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหา
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในทุกด้าน รวมถึงจะบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ย้ําว่า
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะไม่กระทบต่อนโยบาย
ต่อต้านการทําประมง IUU ของไทย เนื่องจาก
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไทยได้วางระบบไว้เป็นอย่างดี
มีการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีการใช้
๑๑

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
เทคโนโลยีเข้ามาควบคุม รวมถึงจัดเตรียมงบประมาณ
รองรับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไทย
ในฐานะประธานอาเซียนประสงค์ที่จะยกระดับ
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทําประมงขึ้นสู่
ระดับภูมิภาค และจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระที่
สําคัญของอาเซียนต่อไป อนึ่ง ไทยเป็นเจ้าภาพจัด
การประชุมอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านประมง IUU
ร่วมกับสหภาพยุโรประหว่าง วันที่ ๔ – ๕ เมษายน
๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) สร้างเวที
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการต่อต้านประมง
IUU โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร
ด้านระบบการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง และผู้แทน
จากสหภาพยุโรปมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
(๒) ผลักดันให้เกิดเครือข่ายต่อต้านการทําประมง IUU
ในอาเซียน โดยมุ่งหวังให้การประสานงานของ
เครือข่ายนี้ช่วยให้แต่ละประเทศสมาชิกสามารถแก้ไข
ปัญหาประมง IUU ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

๑๒

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

ข้อ
๒.๔

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีกับนานา
ประเทศ

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่
- เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายเยฟเกนี โตมีฮิน
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําประเทศไทย
ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับ
ตําแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพอใจกับ
ความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศที่มีมาอย่าง
ยาวนานกว่า ๑๒๐ ปี จนถึงในปัจจุบันที่ความร่วมมือ
ได้ขยายตัวอย่างมีพลวัตและครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธ์ระดับประชาชน อีกทั้งยังมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการประชุมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ
- ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียยังได้เห็นพ้อง
ที่จะร่วมมือกันผลักดันโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ผู้นําทั้งสองประเทศได้เคยหารือกันไว้ให้เป็นรูปธรรม
ภายในปี ๒๕๖๑ อาทิ การเร่งรัดการจัดประชุม
คณะทํางานร่วมในสาขาต่าง ๆ การจัดงานสัมมนาทาง
ธุรกิจ Thailand – Russia Business Forum
ครั้งที่ ๒ การจัดงาน Forum on Digital
๑๓

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๑. Security มีความมั่นคง
มีพันธมิตรรอบด้าน
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตรู
๒. Sustainability
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ
๕. Synergy มีพลัง
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
ในทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

Cooperation รวมถึงเร่งรัดการลงนามความตกลง
ต่าง ๆ ที่คั่งค้าง โดยเฉพาะความร่วมมือในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาที่รัสเซียมี
ความก้าวหน้าและมีความเชี่ยวชาญ
- นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน
และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –
เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya
– Mekong Economic Cooperation Strategy –
ACMECS) โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศเน้นย้ําถึงบทบาทของไทย ในฐานะ
ประธานอาเซียนที่เน้นการสนับสนุนการสร้าง
ความเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างภูมิภาค และ
ประสงค์ที่จะร่วมมือกับรัสเซียในการผลักดันประเด็น
ภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
การฉลองครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
- เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ไทยและบราซิลได้
ฉลองครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างกัน โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ (๑) จัด "งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ
๑๔

๑. Security มีความมั่นคง
มีพันธมิตรรอบด้าน
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตรู
๒. Sustainability
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
๖๐ ปี การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย บราซิล" ในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒ ณ กระทรวง
การต่างประเทศ และ (๒) สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย จัดงานคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวาระ
ครบรอบ ๖๐ ปี คสพ. ไทย - บราซิล ในวันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Royal Tulip Alvorada
กรุงบราซิเลีย อนึ่ง นับแต่เดือนเมษายน ๒๕๐๒
ทั้งสองประเทศได้เจริญสัมพันธไมตรีและขยายความ
ร่วมมือทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหลายสาขา
ทั้งการค้า การลงทุน เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
และการเกษตร นอกจากนี้ ไทยและบราซิลยัง
แลกเปลี่ยนการสนับสนุนการสมัครของแต่ละฝ่าย
ในกรอบพหุภาคีต่าง ๆ ด้วย
- การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างไทยกับ
บราซิลในหลายโอกาสตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีที่ผ่าน
มา ได้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและยังประโยชน์ร่วมกันให้
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน
ในระดับสูงสุด คือ การเสด็จพระราชดําเนินเยือน
บราซิลอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๓๖ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะทรงดํารง
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี ๒๕๐๒
๑๕

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๓. Standard
มีมาตรฐานสากล
การบังคับใช้กฎหมาย
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ
๕. Synergy มีพลัง
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
เป็นต้นมา นายกรัฐมนตรีไทยได้เยือนบราซิลมาแล้ว
๔ ท่าน ในโอกาสที่ประเทศไทยและบราซิลกําลังก้าวสู่
ทศวรรษใหม่แห่งความสัมพันธ์ ประเทศไทยให้
ความสําคัญต่อคุณค่าของสัมพันธภาพอันยาวนานกับ
บราซิล และจะเดินหน้ายกระดับความร่วมมือระหว่าง
กันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น แม้ว่าสองประเทศ จะห่างไกลกัน
ทางภูมิศาสตร์ แต่รัฐบาลทั้งสองจะร่วมมือกันส่งเสริม
ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนของสองประเทศ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งมั่น
กระชับความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้น และขยายลู่ทาง
ความร่วมมือในแขนงใหม่ ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไปใน
อนาคต
การเยือนไทยของนายแพทย์ Richard Harris และ
นายสัตวแพทย์ Craig Challen
- นายแพทย์ Richard Harris และนายสัตวแพทย์
Craig Challen ผู้เชี่ยวชาญด้านการดําน้ําสัญชาติ
ออสเตรเลียที่มีส่วนสําคัญในภารกิจช่วยเหลือทีม
ฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี ณ วนอุทยานถ้ําหลวง
– ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย เมื่อปี ๒๕๖๑
ได้เดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒ ตามคําเชิญของรัฐบาลไทย โดยระหว่าง
การเยือนไทยในครั้งนี้ บุคคลทั้งสองได้เข้าเยี่ยมคารวะ
๑๖

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ
๕. Synergy มีพลัง
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

บุคคลสําคัญ อาทิ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงได้เข้ารับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระอิสริยยศในขณะนั้น) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ พระราชทานไว้แล้ว ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ
ทําเนียบรัฐบาล
- นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายแพทย์
Harris และนายสัตว์แพทย์ Challen ได้เดินทางไปที่
จังหวัดเชียงรายเพื่อพบปะกับเยาวชนทีมหมูป่า
อะคาเดมี ตลอดจนเยี่ยมชมถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน
ก่อนจะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดภูเก็ต
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลียประจําประเทศไทยในวันอื่น ๆ ต่อไป
- การเยือนไทยของบุคคลทั้งสองในครั้งนี้เป็น
การเยือนไทยครั้งแรกภายหลังภารกิจกู้ภัยดังกล่าว
และเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับ
ประชาชนระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้นต่อไป
๕. การยกระดับคุณภาพบริหารด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ข้อ
๕.๑

วางรากฐาน
ให้ระบบ
หลักประกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒:
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ

การประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่อง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อเตรียมการสําหรับ
การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
๑๗

๒. Sustainability
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
สุขภาพ
ครอบคลุมและ
ประชากรในทุก
ภาคส่วนอย่าง
มีคุณภาพ

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
เหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐:
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
ถ้วนหน้า และการฉลองวันอนามัยโลก
- เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ กระทรวง
การต่างประเทศได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดการประชุมรับฟัง
ความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมระดับสูงว่า
ด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมทั้งฉลองวัน
อนามัยโลก ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน ประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ และเยาวชน
- นายพิชิต บุญสุด รองอธิบดีกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นถึงความสําคัญ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บทบาทของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการขับเคลื่อน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง
ในห้วงที่ไทยดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มนโยบาย
ต่างประเทศและสุขภาพโลก ได้ผลักดันข้อมติที่สําคัญ
ให้สหประชาชาติกําหนดวันที่ ๑๒ ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล และให้
๑๘

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๓. Standard
มีมาตรฐานสากล
การบังคับใช้กฎหมาย
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
๕. Synergy มีพลัง
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
จัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าในปี ๒๕๖๒ พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมองค์การ
ระหว่างประเทศได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมให้ใช้เวลาอย่าง
คุ้มค่าและแสดงความเห็นอย่างแข็งขันเพื่อรวบรวม
เป็นข้อเสนอของไทยต่อการประชุมระดับสูงดังกล่าว
- นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวปาฐกถาถึง
ความเป็นมาและปัจจัยที่จําเป็นในการขับเคลื่อน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย ตามด้วย
ถ้อยแถลงจาก พญ.เรณู มาดันลัล การ์ก รักษาการ
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย
ถ้อยแถลงจากผู้แทนคนพิการ และผู้แทนเยาวชน
เพื่อร่วมฉลองวันอนามัยโลกและย้ําความสําคัญของ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในช่วงบ่าย ได้แบ่งการ
รับฟังความเห็นเป็น ๓ ห้องตามหัวข้อที่สหประชาชาติ
กําหนดให้รับฟังความเห็นจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่
(๑) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในฐานะตัวขับเคลื่อน
การพัฒนาและความเจริญของประเทศอย่างทั่วถึง
(๒) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแง่ของความมุ่งมั่น
ที่จะสร้างความเท่าเทียมและการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
และ (๓) การดําเนินการและการลงทุนของภาคส่วน
ต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า โดยเมื่อการรับฟังความเห็นเสร็จสิ้น
๑๙

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ผู้แทนแต่ละห้องได้นําเสนอผลการรับฟังความเห็น
เพื่อนําไปประมวลประกอบการประชุมรับฟังความเห็น
ในระดับระหว่างประเทศ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
ที่สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และเพื่อ
เตรียมการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ซึ่งกําหนดจะมีขึ้น ในวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๖๒ ในช่วงสัปดาห์เปิดการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ
๖.๑๒

ในระยะยาว
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
ขนส่งและ
คมนาคม โดย
ทางบก เริ่มจาก
โครงการ
รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนใน กทม.
และรถไฟฟ้า
เชื่อม กทม. กับ
เมืองบริวาร
เพิ่มเติมเพื่อลด

การสัมมนาเพื่อนําเสนอรายงาน “OECD
Economic Outlook for Southeast Asia,
China and India ๒๐๑๙: Towards Smart
Urban Transportation”
- กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for
Economic Co-operation and Development
หรือ OECD) ได้จัดการสัมมนาเพื่อนําเสนอรายงาน
“OECD Economic Outlook for Southeast Asia,
China and India ๒๐๑๙: Towards Smart Urban
Transportation” เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องนราธิป
๒๐

๒. Sustainability
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๓. Standard
มีมาตรฐานสากล
การบังคับใช้กฎหมาย
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
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นโยบาย
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ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
เวลาในการ
เดินทางของ
ประชาชนและ
เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางวิลาวรรณ
มังคละธนะกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กล่าวเปิดการสัมมนา และมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน การศึกษา และคณะทูตานุทูต ให้
ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า ๑๒๐ คน
- ในการสัมมนาครั้งนี้ นาย Kensuke Tanaka
หัวหน้าฝ่ายเอเชียของ OECD Development
Centre ได้นําเสนอรายงาน Economic Outlook
ประจําปี ๒๕๖๒ โดยในภาพรวม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ Emerging Asia (ประเทศ
สมาชิกอาเซียน จีน และอินเดีย) ในปี ๒๕๖๑ ยังคง
มั่นคง โดยคาดว่าในช่วงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ GDP
จะเติบโตร้อยละ ๖.๑ อย่างไรก็ดี การกีดกันทาง
การค้า โอกาสและความท้าทายจาก FinTech และ
ภัยพิบัติเป็นปัจจัยที่ท้าทายสําหรับการส่งออก
นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ได้จัดทําประเด็นศึกษา
เป็นการจําเพาะ เรื่อง “การขนส่งในเมืองอัจฉริยะ”
(Smart Urban Transportation) โดยมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองเกิดใหม่
ซึ่งรายงานได้เสนอแนะแนวนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เช่น การขยายและปรับปรุงระบบ
ขนส่งมวลชน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Data
ในการบริหารจัดการจราจร การส่งเสริมเวลาทํางาน
๒๑

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ
๕. Synergy มีพลัง
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
ในทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ที่ยืดหยุ่น และการใช้มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อควบคุมจํานวนยานพาหนะในเมือง
- ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ
วิทยากรจากกระทรวงคมนาคม (ดร.ชยธรรม์
พรหมศร รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร) และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ดร.รุ่งพร เริงพิทยา รองผู้อํานวยการ
ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
สายนโยบายการเงิน) เข้าร่วมอภิปรายในประเด็นเรื่อง
เศรษฐกิจมหภาคและการบริหารจัดการระบบ
การจราจรในเมือง เพื่อเป็นการนําเสนอมุมมองของ
ไทยในประเด็นข้างต้นอีกด้วย
- กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับ OECD จัด
การสัมมนาเพื่อนําเสนอรายงาน OECD Economic
Outlook for Southeast Asia, China and India
ในไทย เป็นประจําทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ ๙ ที่ได้ร่วมกัน
จัดงานสัมมนาข้างต้น ซึ่งเป็นการสะท้อนความร่วมมือ
อันเหนียวแน่นระหว่างไทยและ OECD ที่มีมาอย่าง
ยาวนาน
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ข้อ
๗.๑

เร่งส่งเสริม
ความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑:
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – อินเดีย
๑. Security มีความมั่นคง
ครั้งที่ ๒๑
มีพนั ธมิตรรอบด้าน
- เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวง รอบบ้านสงบ ปราศจาก
๒๒

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
การค้า
การลงทุน
ในภูมิภาค
อาเซียนและ
ขยายความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
มนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓:
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕:
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐:
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
การต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายไทยและผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนอินเดีย ได้เป็นประธานร่วมกับนาง Vijay Thakur
Singh ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย
(ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออก) ในการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ ๒๑
( 21st ASEAN-India Senior Officials’ Meeting)
ณ กรุงนิวเดลี
- ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนอินเดียในมิติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยด้านเศรษฐกิจ อินเดีย
แสดงความมุ่งมั่นจะร่วมมือกับอาเซียนในการเร่งสรุป
การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership – RCEP) ในปี ๒๕๖๒ รวมถึงการมุ่ง
เป้าหมายการค้าร่วมกันให้ได้ถึง ๒ แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ด้านการเชื่อมโยง อินเดีย
แสดงความสนใจจะร่วมมือกับอาเซียนด้าน
การเชื่อมโยงทางบก น้ํา และอากาศ รวมถึง การรักษา
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue
Economy) ซึ่งไทยรับจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ASEAN-India Workshop on Blue Economy ครั้ง
ที่ ๓ ที่ประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ที่ประชุม
๒๓

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ศัตรู
๒. Sustainability
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ
๕. Synergy มีพลัง
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
ในทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ได้ยินดีต่อพัฒนาการในอินเดียและอาเซียนที่มีความ
คืบหน้า รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ในภูมิภาค
- ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน –
อินเดีย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกล่าว
ในวาระต่าง ๆ โดยเฉพาะวาระเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการลดช่องว่างในการพัฒนา โดยได้เน้นย้ํา
บทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒
ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น
ความมั่นคงที่ยั่งยืน ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว และความมั่นคง
ของมนุษย์ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาทแข็งขัน
อย่างต่อเนื่องในการลดช่องว่างการพัฒนาและ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่กลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV) และยินดีท่ี
อินเดียให้การสนับสนุนอาเซียนในเรื่องนี้มาโดยตลอด
ทั้งนี้ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – อินเดีย
ครั้งที่ ๒๒ จะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๓ ที่ประเทศไทย
ในฐานะที่ไทยดํารงตําแหน่งประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๔
ข้อ
๗.๔

เร่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้าน

นายกรัฐมนตรีมีกําหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุม
๒๔

๑. Security มีความมั่นคง
มีพันธมิตรรอบด้าน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
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ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
การขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์
ภายในอนุ
ภูมิภาคและ
ภูมิภาคเอเซียน

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
เวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ ๒
- นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเวที
ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road
Forum for International Cooperation - BRF)
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
ภายใต้หัวข้อ “ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง:
สร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นร่วมกัน” ที่กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- การประชุม BRF ครั้งที่ ๒ มีผู้นําจาก ๓๘ ประเทศ
เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานของข้อริเริ่มสายแถบและ
เส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI)
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่าง
ประเทศ BRI ในด้านต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การประสานงานด้านกฎระเบียบ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และความยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
การค้า การลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยว
๒๕

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตรู
๒. Sustainability
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๓. Standard
มีมาตรฐานสากล
การบังคับใช้กฎหมาย
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
๔. Status มีสถานะ
และเกียรติภูมิ มีอํานาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ
๕. Synergy มีพลัง
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

นโยบาย
รัฐบาล/
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
มติ
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรี
หรือแผนพัฒนา
วันทีแ่ ละ
เศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญ
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

การดําเนินการ
แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
ระหว่างกัน ทั้งนี้ จะมีการรับรองแถลงการณ์ร่วม
ของการประชุมผู้นําโต๊ะกลมของการประชุม BRF
ครั้งที่ ๒ ด้วยข้อริเริ่ม BRI เป็นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์
ของจีน โดยมีการประกาศครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๖ และ
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงของภูมิภาค
เอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจ
สายไหมในอดีตกาล ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนผ่านการค้าการลงทุน และโครงการ
ความเชื่อมโยงต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนและภูมิภาค ปัจจุบันมี ๑๒๒ ประเทศ
และ ๒๙ องค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม

๒๖

ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

การใช้จ่าย
งบประมาณ
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