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รายงานผลการดําเนนิงานทีส่ําคญัตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตร ี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ 1 – 3๑ ธันวาคม 2560 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี
วันที่และ

สาระสําคญั 

การดําเนนิการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรก์ระทรวงฯ 

2568 - 2561 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนนิการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การดําเนนิงานทีส่ําคญั 

๑. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ 

 (๑)ปกป้องและ 

เชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

(๒)เผยแพร่

ความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง

และเป็นจริง

เกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

และพระราช

กรณียกิจ 

(๓) สนับสนุน

โครงการ

ทั้งหลายอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ

นโยบายที่ ๒.๓  

การสร้างภูมิคุ้มกนัของ

ประเทศ เพื่อให้ประเทศ

ไทยสามารถรองรับ

ผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

ข้อ ๒.๓.๑ ประเทศไทยมี

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุข 

ข้อ ๒.๓.๓ สังคมไทยมี

ค่านิยมและวัฒนธรรม 

 1. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกได้จัดงาน 
วันชาติประจําปี 2560 ซึ่งเป็นวันสําคัญของชาติใน ๓ วาระ ได้แก่ 
(๑) วันชาติไทย (๒) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และ (๓) วันพ่อ
แห่งชาติ ในการนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณี และพระเกียรติคุณ
ในดา้นตา่ง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลปัจจุบัน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร 
มหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานถวาย 
ราชสักการะ การจัดฉายวีดีทัศน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร การจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย การจัดงานเลี้ยงรับรอง 
และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 

๗. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนและพัฒนา

คุณภาพการใหบ้ริการประชาชน 
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การดําเนนิงานทีส่ําคญั 

(๔)ส่งเสริมให้

เจ้าหน้าที่

สถานศึกษา 

หน่วยงานของ

รัฐเรียนรู้และ

เข้าใจหลักการ

ทรงงาน และ

สามารถนําหลัก

ดังกล่าวมา

ประยุกต์ใช้ใน 

การปฏิบัติ

ราชการและ 

การพัฒนา 

รวมถึงเร่งขยาย

ผลโครงการที่

ทรงวางรากฐาน

ไว้ให้แพร่หลาย

เป็นที่ประจักษ์

และเกิดประโยชน์ 

ในวงกว้าง 

ที่ดงีาม รวมถึงการน้อมนํา

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ 

การจัดงานในโอกาสดังกล่าวดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาล  
คณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน และชุมชนชาวไทย
ในตา่งประเทศเข้าร่วมจํานวนมาก 
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๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ข้อ 

๒.๔ 
(๑) เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ 

อันดีกับนานา

ประเทศ ซึ่งเป็น

ส่วนสําคัญต่อ 

การบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

ทั้งด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และ

สังคม 

(๒) ชี้แจง

สถานการณ์และ

สร้างความเชื่อมั่น

(๓) นํากลไกทาง

การทตูแบบ

บูรณาการมาใช้

ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่

ประชาชน 

ทั้งทางตรงและ

นโยบายที่ ๕.๔ 

ยุทธศาสตร์การปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจ 

สู่การเติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน 

นโยบาย ๕.๕ 

ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเชื่อมโยงกบั

ประเทศในภูมิภาค 

เพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

ข้อ ๕.๕.๔ การเข้าร่วม

เป็นภาคีความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและ

ภูมิภาคภายใต้บทบาท 

ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือก

ในการดาํเนินนโยบาย

ระหว่างประเทศในเวทโีลก 

ข้อ ๕.๕.๕ การสร้าง 

ความเป็นหุ้นส่วน 

 กรอบทวิภาคี
๑. เมื่อ ๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการตา่งประเทศ  

โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดการฝึกอบรม

หลักสูตรเพาะเลี้ยงปลานิลให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมประมง

จากสาธารณรัฐโมซัมบิก ซึ่งเป็นกจิกรรมหนึ่งภายใต้การดําเนิน

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางดาํเนินงานในสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อเป็น 

การเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและเจ้าหน้าทีด่า้นประมงใน 

การผสมพันธุ์และวางไข่ของพ่อแมพ่ันธุ์ปลาซึ่งได้รับการสนับสนุน 

จากไทย 

ในโอกาสนี้ เกษตรกรและเจ้าหนา้ที่กรมประมงจากสาธารณรัฐ

โมซัมบิกได้รับการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตใินด้าน 

การเพาะเลี้ยงปลานิล การเก็บไข่ปลาจากปากปลานิล รวมทัง้ 

การบริหารจัดการดูแลฟาร์มและการศึกษาดงูานที่ฟาร์มปลานิล

ตัวอย่างทัง้ของรฐัและเอกชน  

อนึ่ง การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการสนับสนุนกิจกรรม

การเกษตรของการประยุกตใ์ช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ให้เปน็ทางเลือกในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 

 

๔. ผลักดันบทบาทไทยที่

สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 
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ทางอ้อม เช่น  

๓.๑ การคุ้มครอง

ดูแลคนไทยและ

ผลประโยชน์ของ

คนไทยในตา่งแดน

๓.๒ การแลกเปลี่ยน 

ทางการศึกษา 

วัฒนธรรม การคา้ 

๓.๓ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

และการเปดิโลก

ทัศน์ใหม้ีลักษณะ 

สากล 

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  

การเคลื่อนย้ายแรงงาน 

และการส่งเสริมแรงงาน

ไทยในต่างประเทศ 

ข้อ ๕.๕.๖ การมสี่วนร่วม

อย่างสําคัญในการสร้าง

สังคมนานาชาตทิี่มี

คุณภาพชีวิต ป้องกันภัย

จากการก่อการร้ายและ

อาชญากรรม ยาเสพติด  

ภัยพิบัติ และการแพร่

ระบาดของโรคภัย 

นโยบายที่ ๕.๖ 

ยุทธศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน 

ข้อ ๕.๖.๖ การเพิ่ม

บทบาทประเทศไทยใน

เวทีประชาคมโลกที่

ความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

๒. เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นาย Joseph Yun ผู้แทนพิเศษ 

ด้านนโยบายต่อเกาหลีเหนือของสหรัฐอเมริกา ขอพบหารือกับ 

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ณ กระทรวงการต่างประเทศ  

 การหารือเปน็ไปอย่างสร้างสรรค์ ทั้งสองฝ่ายไดแ้ลกเปลี่ยนมมุมอง

และข้อคิดเหน็เกีย่วกับแนวทางการดาํเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ในคาบสมทุรเกาหลี ในการนี้ นาย Joseph Yun แสดง

ความขอบคุณไทยที่ได้ปฏิบตัิตามขอ้มติของสหประชาชาติ และเน้นย้ําว่า 

สหรัฐอเมริกายังคงต้องการแกไ้ขความตงึเครียดในคาบสมทุรเกาหลี

ผ่านการเจรจาโดยสันติวิธี ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดก้ล่าวไว้ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้กล่าวย้ํา

เจตนารมณ์ของไทย ที่จะเห็นความสงบสุขกลับคืนสู่คาบสมทุรเกาหลี 

โดยที่ผ่านมา ไทยไดป้ฏิบัตติามข้อมติคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่ง

สหประชาชาตทิี่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครดั และใหค้วามร่วมมือกับ

ประชาคมระหว่างประเทศในการผลักดันให้เกาหลีเหนือหันกลับสู่

กระบวนการเจรจาเพื่อลดปัญหาความตึงเครียดในคาบสมทุรเกาหลี

และทําใหค้าบสมทุรปลอดอาวุธนิวเคลียร์ อันจะนําไปสู่สันติภาพและ

๓. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ

ยุทธศาสตร์  

๔. ผลักดันบทบาทที่

สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 

๕. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. เสริมสร้างสถานะ

ความสัมพันธ์กับประเทศ

ยุทธศาสตร์  

๕. ยกระดับขีดความสามารถ
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การดําเนนิงานทีส่ําคญั 

เกี่ยวข้องกับกรอบ 

ความตกลงและ

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างประเทศ 

ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

๓. เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายดอน ปรมตัถ์วินัย รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการตา่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างการเขา้ร่วม

การประชุมรัฐมนตรตี่างประเทศกรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง 

ครั้งที่ ๓ (3rd Mekong – Lancang Foreign Ministers’ Meeting - 

3rd MLC FMM) ณ เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยทั้งสองฝ่ายไดห้ารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาทิ การเชื่อมโยงแนวคิด “หนึ่งแถบ  

หนึ่งเส้นทาง” ของจีน กับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถงึการส่งเสริม

ผลักดันความร่วมมือในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ให้เป็น

รูปธรรมมากขึ้น 

๔. เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายเซจิ คิฮะระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และอดตีรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการตา่งประเทศญี่ปุ่น  

นําคณะนักการเมอืงญี่ปุ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

และสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจนําโดยนายโยะชินะริ 

ยะจิมะ ประธานบริษัท Taiju Group ซึ่งเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นที่เป็นที่รูจ้ัก

และยอมรับในแวดวงการเมืองญี่ปุน่ เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมตัถ์วินัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ ในโอกาสเยือนประเทศไทย 

ในการแข่งขันและ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 

 

 

๓. เสริมสร้างสถานะ

ความสัมพันธ์กับประเทศ

ยุทธศาสตร์  

๕. ยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 
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งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนนิการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การดําเนนิงานทีส่ําคญั 

นายคิฮะระ และคณะนักธุรกิจไดแ้จ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดาํเนิน

โครงการพลังงานไฟฟ้าชีวมวลไม้ ซึ่งบริษัทในเครือของ Taiju Group 

จะร่วมกับบริษัทไทยจัดตัง้โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเมด็ (wood 

pellet) ใน ๗ จังหวดัของไทย เพื่อส่งออกไปยังโรงงานผลิตไฟฟ้า 

ชีวมวลในญี่ปุน่ โดยในกระบวนการผลิตจะใช้ไม้ยางของไทยในการผลิต

ทั้งสองฝ่ายไดแ้ลกเปลี่ยนข้อคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องการกระชับ

ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ของ

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๐ รวมถึงนโยบายด้าน

การต่างประเทศของไทยและญี่ปุ่นในภูมิภาค 

นอกจากนี้ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายคิฮะระ และคณะนักธุรกิจ 

ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตศุรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  

โดยทั้งสองฝ่ายไดห้ารือเกี่ยวกบัการการส่งเสริมความร่วมมือในมิติ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะในระดับท้องถิน่ของญี่ปุน่ รวมทั้งการส่งเสรมิ 

องคค์วามรูด้า้นการแปรรูปยางพาราและการนําไม้ยางไปผลิตเป็น 

ก๊าชชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วย   

กรอบพหุภาคี 
๑. เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายดอน ปรมตัถ์วินัย รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการตา่งประเทศ เขา้ร่วมการประชุมรัฐมนตรตี่างประเทศ

กรอบความร่วมมอืแมโ่ขง – ล้านช้าง ครัง้ที่ ๓ (3rd Mekong – 

Lancang Foreign Ministers’ Meeting - 3rd MLC FMM)  

 

 

 

 

 

 

 

๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

กับเพื่อนบ้านและประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ

ยุทธศาสตร์  

๕. ยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 
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การดําเนนิงานทีส่ําคญั 

ณ เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น

การประชุมร่วมกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศจาก

ประเทศสมาชิก MLC ไดแ้ก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย  

และจีน โดยมีนายหวัง อี้ รัฐมนตรวี่าการ กระทรวงการต่างประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาเป็น

ประธานร่วม 

      ที่ประชุมฯ ได้รับรองรา่งแถลงข่าวร่วมของการประชุมรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการต่างประเทศกรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ 

(Joint Press Communiqué of the 3rd MLC Foreign Ministers’ 

Meeting) ซึ่งเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์พัฒนาการของกรอบ 

ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง และได้หารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ 

เพื่อเตรียมการการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 

ครั้งที่ ๒ ที่กมัพูชาจะเป็นเจ้าภาพ ใน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ  

กรุงพนมเปญ รวมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัตกิาร ๕ ปี ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง (Five-Year Plan of Action on 

Mekong – Lancang Cooperation 2018 – 2022) และรับทราบ

ปฏิญญาพนมเปญเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมระดับผู้นํารบัรอง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบการประกาศอนมุตัโิครงการ 

ที่เสนอขอใชง้บประมาณจากกองทนุพิเศษ (MLC Special Fund)  
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โดยไทยได้รบัอนุมัติจํานวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจ

การคา้และการจัดการทรัพยากรน้ํา พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้

เข้าร่วมพิธีเปิดตัวเว็บไซต์สํานักเลขาธิการกรอบความร่วมมือแมโ่ขง – 

ล้านช้างของจีน และเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายกรอบความร่วมมือ

แม่โขง – ล้านช้าง ในช่วงก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งนําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ 

และเป็นการสะท้อนถึงความก้าวหน้าในกรอบความร่วมมือแมโ่ขง - 

ล้านช้าง นับตั้งแต่ได้มีการจัดการประชุมครั้งแรกในระดับเจ้าหน้าที่

อาวุโสในปี ๒๕๕๘   

การเข้ารว่มการประชุมฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ในครั้งนี้เป็นการแสดงบทบาทนําของไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มให้ 

มีความร่วมมือในกรอบดังกล่าวกับจีน และเป็นการย้ําถึงความสําคัญ

ที่ไทยให้กับกรอบความร่วมมือดงักล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ  

ให้เกดิการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ลดความเหลื่อมล้ํา

ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก อันจะส่งผลต่อความกินดีอยู่ดี

ของประชาชนในภูมิภาคและการสร้างชุมชนแหง่สันติภาพและ 

ความเจริญรุง่เรืองในประเทศลุ่มน้ําโขง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนา

เศรษฐกิจของไทย อาทิ ประเทศไทย ๔.๐ ความเชื่อมโยงการพัฒนา

ประเทศเพื่อนบ้าน และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง 

กจิกรรมสําคญั  
๑. เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ 

 

 

 

 

๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

กับเพื่อนบ้านและประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 

 

 

 

 

 

 

 

๗. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนและพัฒนา

คุณภาพการให้บริการแก่

ประชาชน 
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ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี
วันที่และ

สาระสําคญั 

การดําเนนิการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรก์ระทรวงฯ 

2568 - 2561 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการดําเนนิการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน

การดําเนนิงานทีส่ําคญั 

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทยจัดงานเลี้ยงรับรอง

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทตู

ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ที่วิเทศสโมสร โดยมนีายปญัญรักษ์ พูลทรัพย์ 

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายโมฮัมหมดั ไฟซัล ราซาลี 

อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทยเป็นประธานร่วม 

และมีผู้ร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการวิชาการ ตลอดจน 

คณะทตูานุทตูประจําประเทศไทยจํานวนกวา่ ๑๕๐ คน 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สําคัญ อาทิ การแสดงนิทรรศการ 

ประวัตศิาสตร์การทตูระหว่างไทยกับมาเลเซีย การแสดงดนตรทีาง

วัฒนธรรมโดยวงออร์เคสตรา้เยาวชนเทศบาลนครยะลา และการแสดง

พื้นเมืองโดยนกัศกึษาจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เพื่อสะท้อน

ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหวา่งประชาชนของทั้งสอง

ประเทศ ซึ่งมบีทบาทสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย 

กับมาเลเซียในช่วง ๖๐ ปทีี่ผ่านมา 

๒. เมื่อ ๔ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศ  

โดยกรมการกงสุล จัดหน่วยหนงัสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ

รับคําร้องขอทําหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือ

เดินทางทตู ราชการ และหนงัสือเดนิทางของพระภิกษุ) ณ จังหวัดตรงั 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวดัและพื้นที่ใกล้เคียง  

โดยกิจกรรมดงักล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของ การดาํเนนิการตามนโยบาย

 

 

 

 

 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 

๗. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนและพัฒนา

คุณภาพการให้บริการแก่

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐10- 
 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี
วันที่และ

สาระสําคญั 

การดําเนนิการ 

ความสอดคล้องกับ
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การดําเนนิงานทีส่ําคญั 

ของรัฐบาลและตามยุทธศาสตร์การตา่งประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ การจัดหน่วยหนงัสือ

เดินทางฯ ประสบผลสําเร็จด้วยดี โดยมีประชาชนมาขอรับบริการ

จํานวนทัง้สิ้น ๑,๒๐๐ คน 

๓. เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการตา่งประเทศได้เปดิตัว

ปฏิทินอิสลามแบบตัง้โต๊ะภาษาองักฤษและอารบิกประจําปีฮิจเราะห์ 

ศักราช ๑๔๓๙ – ๑๔๔๐ (ค.ศ. ๒๐๑๘ หรือปี พ.ศ. ๒๕๖๐) และ

แอปพลิเคชั่น  MFA Calendar โดยมีผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้แทน

คณะกรรมการอิสลามประจํากรงุเทพมหานคร ผู้แทนภาคการศึกษา 

ผู้แทนมัสยดิพญาไท ผู้แทนมัสยิดบา้นครัว และผู้แทนสื่อมวลชนมุสลิม

ชั้นนําและสื่อมวลชนเข้าร่วม 

การจัดทาํปฏทิินอิสลามมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน

ในไทยและตา่งประเทศได้รับทราบถึงความหลากหลายของชีวิตชาวไทย

มุสลิม ทัง้ในแง่ของชาติพันธุ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการอยู่

ร่วมกันอย่างสันตกิับชุมชนต่าง ๆ ในสังคมไทย ผ่านภาพถ่าย ๑๒ ภาพ

ที่ได้รับการคดัเลือกจากการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงฯ ประจําปี 

๒๕๖๐ ภายใตห้ัวข้อ “ความหลากหลายของวิถีชีวิตของมุสลิมใน

ประเทศไทย (The Diversity of Muslim Lives in Thailand)”  

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้นําเทคโนโลยีความเป็นจรงิเสริม (Augmented 

Reality – AR) มาประยุกตใ์ช้ ทําให้ผู้ชมสามารถรับชมภาพเคลื่อนไหว

 

 

 

 

๗. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนและพัฒนา

คุณภาพการให้บริการแก่

ประชาชน 
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ผ่านแอปพลิเคชั่น MFA Calendar บนโทรศัพท์มอืถือ เกี่ยวกับ

ความหลากหลายของวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม การศึกษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทําเรือกอแระ การทํากรงนกเขาชวา  

อาหารเลื่องชื่อ ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล 

๔. กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจร เมื่อ ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

ภารกิจของกระทรวงการตา่งประเทศ เสริมสร้างความตระหนักรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นดา้นการต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนใน

ส่วนภูมิภาค ตลอดจนเปดิโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจใน 

การพัฒนาตนเองให้แก่เยาวชน 

 ในโอกาสดงักล่าว นายดอน ปรมตัถ์วินัย รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

การต่างประเทศ และนายวีระศักดิ ์ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการตา่งประเทศนําคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง 

การต่างประเทศเข้าร่วม โดยรฐัมนตรีว่าการฯ ได้เยี่ยมเยือนโรงเรียน

อนุบาลทุ่งเสลี่ยม และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯได้เยี่ยมเยือนโรงเรียนโรตารี่

สวรรคโลก ๑ ซึ่งทั้งสองโรงเรียนอยู่ภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดี

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

รวมทัง้ไดห้ารือกับผู้อํานวยการโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียน
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ดงักล่าวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ 

รอบรู้ และมีคุณธรรม เปน็ทัง้ “คนด”ี และ “คนเก่ง” ซึ่งสอดคล้องกบั

นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศทีมุ่ง่เน้นการพัฒนาศักยภาพของ

เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตและทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเปน็

แนวทางสําคัญ  

นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีก่ระทรวงการตา่งประเทศยังได้จัดกิจกรรม

เสริมสร้างความรูด้้านการต่างประเทศ และการใช้ภาษาอังกฤษ 

ขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนในโรงเรียนดงักล่าว ซึ่งนอกเหนือจากการให้

ความรูแ้ก่นักเรียนของทัง้สองโรงเรียนแล้ว กิจกรรมดงักล่าวยังมุ่ง

เสริมสร้างทักษะความกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเหน็ 

อย่างสร้างสรรค์ดว้ย 

๕. กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ 

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งทา้ยปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปใีหม่วิถีพุทธ 

เวลา 19.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จนถึง 00.30 น. 
วันที่ 1 มกราคม 2561 ณ วดัเทพลีลา กรุงเทพฯ  

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปน็การดาํเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลในการนําศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์ 
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สังคมไทยให้ธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบนัชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ให้

คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง  

ทั้งนี้ สถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกได้

ร่วมกับวดัไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปดี้วย 

ตรวจถูกต้อง 

 


