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รายงานผลการดําเนนิงานทีส่ําคญัตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตร ี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ 1 – 3๑ มกราคม 256๑ 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี
วันที่และ

สาระสําคญั 

การดําเนนิการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรก์ระทรวงฯ  

256๐ - 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

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. เมื่อ 31 มกราคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศได้นํา 
คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคู่สมรส
เข้าร่วมพิธีพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  
ในพระบรมมหาราชวัง 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตัง้ขึ้น
เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหติลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี แห่ง 
การพระราชสมภพ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือ
องค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ  
เป็นประจําทุกปี โดยในปีนี้ องค์กรที่ไดรับรางวัลในสาขาการแพทย์ 
ได้แก่ โครงการจีโนมมนุษย์ (The Human Genome Project) 
สหรัฐฯ และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ 
ดับเบิลยู แอนเดอร์สัน จูเนียร์ (Professor Porter W. Anderson, Jr.) 

๔. ผลักดันบทบาทไทยที่

สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 
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พระราชดําริ

(๔)ส่งเสริมให้

เจ้าหน้าที่

สถานศึกษา 

หน่วยงานของ

รัฐเรียนรู้และ

เข้าใจหลักการ

ทรงงาน และ

สามารถนําหลัก

ดังกล่าวมา

ประยุกต์ใช้ใน 

การปฏิบัติ

ราชการและ 

การพัฒนา 

รวมถึงเร่งขยาย

ผลโครงการที่

ทรงวางรากฐาน

ไว้ให้แพร่หลาย

เป็นที่ประจักษ์

และเกิดประโยชน์ 

ที่ดงีาม รวมถึงการน้อมนํา

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ 

นายแพทย์จอห์น บี รอบบินส์ (Dr. John B.  Robbins)  
แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน (Dr. Rachel Schneerson) และ
ศาสตราจารย์นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม (Professor Mathuram 
Santosham) สหรัฐฯ ซึ่งได้ร่วมพัฒนาวคัซีนป้องกันโรคตดิเชื้อ 
ฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี 
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ในวงกว้าง 

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

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 

กรอบทวิภาคี
๑. เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ

จัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓  

(The 3rd Thailand-United Kingdom Strategic Dialogue)  

โดยมีนายวีระศักดิ ์ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

และนายมารค์ ฟิลด์ (Mark Field) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศสหราชอาณาจักร (รับผิดชอบด้านเอเชียและแปซิฟิก) 

(Minister of State for Asia and the Pacific at the Foreign and 

Commonwealth Office) เป็นประธานร่วมการประชุมฯ 

การหารือเชิงยทุธศาสตร์ไทย - สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓  

เน้นการส่งเสรมิความร่วมมือดา้นการค้าการลงทุน ดา้นกลาโหม  

ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสัมพันธ์ 

ระหว่างประชาชน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจและการคา้กับสหราชอาณาจักร ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน

หลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)  ในปี 

๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังได้ริเริม่การหารือความร่วมมอืแบบรายสาขา 

(Sectoral Cooperation) ได้แก่ อตุสาหกรรมอากาศยาน (Aerospace) 

เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology – FinTech) และ

๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ

ยุทธศาสตร์  

๕. ยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 
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ประชาชน

ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม เช่น  

๓.๑ การคุ้มครอง

ดูแลคนไทยและ

ผลประโยชน์ของ

คนไทยในตา่งแดน

๓.๒ การแลกเปลี่ยน 

ทางการศึกษา 

วัฒนธรรม การคา้ 

๓.๓ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

และการเปดิโลก

ทัศน์ใหม้ีลักษณะ 

สากล 

ข้อ ๕.๕.๕ การสร้าง 

ความเป็นหุ้นส่วน 

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 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and 

Innovation) ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและเห็นประโยชน์ร่วมกัน  

การหารือเชิงยทุธศาสตรฯ์ เป็นกลไกกํากับและขับเคลื่อน 

ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในสาขาต่าง ๆ ในฐานะที่ไทยและ 

สหราชอาณาจักรเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน   

และเป็นการสะท้อนความยึดมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะส่งเสริมความร่วมมือ

ที่เป็นประโยชน์ร่วมระหว่างกัน ทั้งนี้ ภายหลังการหารือเชิงยุทธศาสตร์ฯ 

ครั้งนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการหารือด้านการกงสุล (Consular 

Dialogue) ครั้งที ่๒ ในเดือนกมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อหาแนวทาง 

ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาดา้นกงสุลระหว่างกัน 

๒. เมื่อ ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นาง Sushma Swaraj รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการตา่งประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เดนิทางเยือนไทยอย่าง

เป็นทางการในฐานะแขกกระทรวงการต่างประเทศ  

ในโอกาสนี้ ทัง้สองฝ่ายไดห้ารือเกี่ยวกับประเด็นที่เปน็ผลประโยชน์

ร่วมกัน อาทิ การพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - อินเดีย ให้แน่นแฟ้น 

ยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกนัใน 

ทุกระดับ การเตรยีมการเยือนสาธารณรัฐอินเดียของนายกรัฐมนตร ี

เพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN - India Commemorative Summit 

ณ กรุงนิวเดลี ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ร่วมกับผู้นําประเทศอาเซียนอื่น ๆ  

ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. เสริมสร้างสถานะ

ความสัมพันธ์กับประเทศ

ยุทธศาสตร์  

๕. ยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 
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ข้อ ๕.๖.๖ การเพิ่ม

บทบาทประเทศไทยใน

เวทีประชาคมโลกที่

เกี่ยวข้องกับกรอบ 

ความตกลงและ

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างประเทศ 

อาทิ ความร่วมมอืด้านการคา้ การลงทุน และความมั่นคง โดยเฉพาะ

ความมั่นคงทางทะเล 

ทั้งสองฝ่ายยังไดห้ารือประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจในภูมิภาค  

ซึ่งรวมถึงแนวคิดอินโด – แปซิฟิก ที่เสรีและเปิดกวา้ง (Free and 

Open Indo - Pacific) ซึ่งอินเดียเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สําคัญ โครงการ

พัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างอินเดยีกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ทั้งทางน้ําและทางบก โดยเฉพาะโครงการถนนสามฝ่ายอินเดีย - เมียนมา 

- ไทย (India - Myanmar - Thailand Trilateral Highway Project)  

การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในเรื่องพลังงานทดแทน รวมถงึประเดน็

ภายใต้กรอบความร่วมมือในกรอบพหุภาคี อาทิ ความร่วมมือลุ่มแมน่้ํา

โขง - คงคา (Mekong - Ganga Cooperation – MGC) และความริเริ่ม

แห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ

เศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 

and Economic Cooperation – BIMSTEC) ซึ่งไทยและอินเดียเป็น

สมาชิกก่อตัง้ 

๓. นายดอน ปรมตัถ์วินัย รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเปน็ทางการ เมือ่ ๑๕ – ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๑ ตามคาํเชิญของ นาย Lim Jock Seng รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 

และการคา้บรไูนฯ คนที่สอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

และประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  

๕. ยกระดับขีดความสามารถ
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ในการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศได้

หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

กระทรวงการตา่งประเทศและการค้าบรไูนฯ คนที่สอง เพื่อขับเคลื่อน

ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย – บรูไนฯ ใหม้คีวามคบืหนา้อย่างเป็น

รูปธรรม อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรม

ฮาลาล และความร่วมมือด้านการคา้และการลงทุน รวมทัง้ได้แลกเปลี่ยน 

ทัศนะในประเดน็เกี่ยวกับอาเซียนและสถานการณ์ในภูมิภาคทีท่ั้งสอง

ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน  

ในโอกาสเดียวกนันี้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 

ได้เขา้งานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศและการคา้บรไูน ฯ คนที่สองเปน็เจ้าภาพ และได้เข้าเฝ้าฯ 

สมเด็จพระราชาธบิดแีหง่บรูไนฯ เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

๔. เมื่อ ๓๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครัง้ที่ ๒๑ 

ร่วมกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ให้มี

ผลคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม และร่วมกันกําหนดแนวทางความร่วมมือ

ไทย – ลาว ต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวคิด “ความเชื่อมโยงเพื่อ

ในการแข่งขันและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

และประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  

๕. ยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ที่ประชุมแสดงความยินดตี่อความสัมพันธ์ไทย – ลาว ที่อยู่ใน

ระดับทีด่มีาก ซึ่งถือว่าเป็น "ยุคทอง (Golden Age)" โดยความร่วมมือ

ในทุกมิติของสองประเทศมีความคืบหน้าตามลําดบั มีความเข้าใจกัน

ที่ดีบนพื้นฐานของความคล้ายคลึงทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา 

และผลประโยชน์ร่วมกัน การหารือเป็นไปอยา่งราบรื่นดว้ยบรรยากาศ 

ของมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

ในการประชุม JC ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๑ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและ

ร่วมกันกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินความร่วมมือไทย – ลาว 

ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “การเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

(Connectivity for Sustainable Development) เพื่อความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน โดยทัง้สองฝ่ายให้ความสําคัญกับความร่วมมือ

เพื่อเชื่อมโยงกันในทุกมิติทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ ความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนา และสังคมวัฒนธรรม 
ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เดนิทางไปเยี่ยมชม 
โครงการพัฒนาดา้นกสิกรรมบนที่สูง ณ สถานีเลี้ยงวัวหนองหิน  
ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดใช้อาคารให้บริการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลเมืองปากซอง ร่วมกับนายสะเหลิมไซ ซึ่งโครงการทั้งสอง
ล้วนแต่เป็นโครงการตัวอย่างที่มีจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของสหประชาชาติ

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 
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๕. เมื่อ 25 มกราคม 256๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐอินเดีย ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย  
ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ณ 
สาธารณรัฐอินเดีย สรุปสาระสําคัญไดด้ังนี้ (1) นายกรัฐมนตร ี
ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ  
เพื่อพัฒนาเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์ (Ideal partnership) และ 
ไทยพร้อมที่จะทําหน้าที่ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – 
อินเดีย (2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับ
ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจดิจิทัลและเห็นพ้องที่จะผลักดันความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยนายกรัฐมนตรีขอให้
ฝ่ายอินเดียสนับสนุนการซื้อยางพาราและน้ํามันปาล์มจากไทย  
(3) ความร่วมมือด้านความมั่นคง ได้แก่ ความมั่นคงทางทะเล  
การฝึกร่วมทางทหาร และความร่วมมือในด้านอตุสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ (4) ความเชื่อมโยงในภมูิภาค โดยเฉพาะโครงการถนน 
สามฝ่ายอินเดีย – เมียนมา – ไทย และการเชื่อมโยงเส้นทางทาง
เหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก (North – South/East – 
West) (5) การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาและเสนอให้มีการจับคู่เมืองที่มีศักยภาพระหว่างกัน 
(๖) แนวคิดอินโด – แปซิฟิก โดยนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับแนวคิดนี้
และเห็นว่าควรมกีารทําความเข้าใจมากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
อย่างแท้จริง และ (๗) ประเด็นระดับโลก ได้แก่ ความร่วมมือในประเด็น
การก่อการร้าย การขจัดความยากจน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

และประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  

๔.ผลักดันบทบาทที่

สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 

๕. ยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 
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กรอบพหุภาคี 
๑. เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี 

เข้าร่วมการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง ครัง้ที่ ๒  

(The 2nd Mekong - Lancang Leaders’ Meeting) ณ กรุงพนมเปญ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา กับผู้นําจากประเทศสมาชิก ได้แก่ นายกรัฐมนตรี 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา คนที่ ๑ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม โดยมีสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรฐัมนตรี

กัมพูชา และนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นประธานร่วม   

ในการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง ครัง้ที่ ๒ 

นายกรัฐมนตรีไดก้ล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย แสดงความยินดี

ต่อพัฒนาการทีร่วดเร็วของกรอบความร่วมมือ โดยเฉพาะการจัดตัง้

ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรน้ําและศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 

และการจัดตัง้เครือข่ายนักวิชาการ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ําความสําคญั

ของความเชื่อมโยงในภูมภิาคเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการสร้าง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุล ซึ่งเข้าถงึสาธารณชนได้อย่างเตม็ที่

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอทิศทางสําหรับกรอบความร่วมมือ 

แมโ่ขง – ล้านช้าง ในอนาคตว่า กรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง 

สามารถมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอนุภูมิภาคให้มคีวามทันสมัย 

 

 

๔. ผลักดันบทบาทที่

สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
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โดยใช้นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางดา้นเศรษฐกิจและการพัฒนาที่

ยั่งยืน และสนับสนุนให้กรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้างเป็นกลไก

หลักในการผลักดนัให้อนุภูมิภาคมคีวามเขม้แข็งจากภายในและ

เชื่อมโยงเข้ากบัหว่งโซ่มูลค่าโลก โดยใช้เครื่องมือทีท่ันสมัย อาทิ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่เพื่อ

ส่งเสริมนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และประเทศไทยบวกหนึ่ง พร้อมกันนี้ 

ไทยให้ความสําคญักับความร่วมมอืด้านทรัพยากรน้าํและความเชื่อมโยง 

ซึ่งไทยยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทํางานด้านทรัพยากรน้ํา 

ครั้งที่ ๒ ในตน้ปี ๒๕๖๑ และในฐานะประธาน ACMECS วาระปัจจุบนั 

ไทยกาํลังผลักดันการจัดทาํแผนแมบ่ท ACMECS ซึ่งจะเป็นแผนแมบ่ท

ฉบับแรกของอนภุูมิภาค  

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรไีดก้ล่าวถึงทศิทางของความ

ร่วมมือในอนาคต โดยไทยเล็งเหน็ความสําคญัของกรอบความร่วมมือ

แมโ่ขง – ล้านช้าง ซึ่งไทยมีบทบาทที่สร้างสรรคต์ัง้แต่การเปน็ผู้ร่วม

ก่อตั้งกรอบความร่วมมือแมโ่ขง – ล้านช้าง เมื่อปี ๒๕๕๘ และได้ร่วม

การเจรจาภายใตค้ณะทาํงาน ๖ คณะ โดยให้ความสําคัญในลําดับตน้

กับความร่วมมือดา้นน้ํา ความเชื่อมโยง และการอํานวยความสะดวก

ทางการค้าขา้มพรมแดน ไทยประสงค์จะใหก้รอบความร่วมมือแมโ่ขง – 

ล้านช้างเป็นกรอบความร่วมมือที่เชื่อมโยงประเทศลุ่มน้ําโขงเข้ากับ 
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ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน โดยร่วมมอืกันหาแนวทาง

ในการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 

ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ ๒ ฉบับ ได้แก่  (๑) แผนปฏิบตัิ

การระยะ ๕ ปี กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (5 – Year Plan 

of Action 2018 – 2022) ซึ่งจะกําหนดแนวทางและกิจกรรมของ

กรอบความร่วมมอืในระยะ ๕ ปีข้างหน้า และ (๒) ปฏิญญาพนมเปญ 

(Phnom Penh Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทาง

การเมืองของผู้นําที่จะมุง่สนับสนุนกรอบความร่วมมอืดังกล่าวให้บรรลุ

เป้าประสงค์ของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนใน

ประเทศลุ่มน้ําโขง รวมทั้งกาํหนดแผนงานที่จะดาํเนินการอยา่งเปน็

รูปธรรมตามแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ป ี
กจิกรรมสําคัญ 
๑. เมื่อ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ

องค์การระหว่างประเทศวา่ด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (International 

Organization for Migration – IOM) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

เชิงปฏิบัตกิารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน ที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global 

Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM)  

ครั้งที่ ๓ ณ กระทรวงการตา่งประเทศ ในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริม 

การนาํข้อตกลงฯ ไปปฏิบตัิเพื่อการเสริมสร้างการรวมตัวทางสังคมและ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการแก่ประชาชน 
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การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในชุมชน

ประเทศปลายทาง” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมจํานวน ๑๑๐ คน 

ทั้งนี้ กระทรวงการตา่งประเทศจะนําข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

จากตวัแทนทุกภาคส่วนไปใช้ประมวลเป็นท่าททีี่มีเอกภาพของไทยใน

การเจรจาเพื่อจัดทําข้อตกลง GCM ซึ่งจะเริ่มต้นขึน้ในเดือนกมุภาพันธ์ 

๒๕๖๑ ที่นครนิวยอร์กต่อไป  

๒. เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ

กระทรวงการตา่งประเทศสาธารณรัฐชิลีจัดพิธีเปิดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในหัวข้อ  

“การกาํกับดูแลกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงนิ” 

ใหแ้ก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  

ณ กรุงเทพฯ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ถือเปน็กิจกรรมแรกภายใตโ้ครงการ

ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างประเทศไทย – ชิลี – อาเซียน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและการปรับปรงุกฎระเบียบทางการเงนิเพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบัตทิีด่ีสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป 
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กิจกรรมดงักล่าวมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน

กว่า ๔๐ คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินจาก The Financial Analysis Unit (UAF) สาธารณรัฐชิลี 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และองค์กรต่อต้าน 

การฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money 

Laundering - APG) ประเทศออสเตรเลีย ร่วมเปน็วิทยากรด้วย 

๓. กระทรวงการตา่งประเทศลงพื้นที่เปิดตัวกิจกรรม “กรมการกงสุล

สัญจร” ครั้งที่ ๑ ที่จังหวดัตาก ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

โดยมีวตัถุประสงค์สําคัญ คือ การลงพื้นที่ (outreach) ทาํงานเชิงรกุ

เข้าถึงประชาชน รวมทัง้จับมือกบัหน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อสร้างบริการดา้นกงสุลที่ดี ทั่วถงึ และเป็นประโยชน์ต่อ 

คนไทยในส่วนภูมภิาค ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน 

กิจกรรมสําคัญประกอบด้วย (๑) การลงพื้นที่ของคณะผู้บริหาร

กรมการกงสุลเพื่อรับฟังข้อมูล ปญัหาและหารือกบัหน่วยงานภาครฐั

และภาคเอกชนของจังหวัด โดยเมือ่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรม 

การกงสุลและคณะได้หารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ

จังหวดัตาก สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก รวมทัง้ภาคเอกชน และผู้บริหาร

ท้องถิ่นในประเดน็ความร่วมมอืเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่จะช่วย

อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจใน
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พื้นที่ (Ease of Doing Business) อาทิ การรบัฟังขอ้มูลจากหน่วยงาน

ในพื้นทีใ่นเรื่องการอํานวยความสะดวกดา้นการผ่านแดนระหว่างไทย

กับเมียนมา และการจัดทาํเอกสารที่ประชาชนนําไปใช้ในตา่งประเทศ

เป็น ๒ ภาษา โดยเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร/์ครอบครัว เพื่อลด

ภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร ลดขั้นตอนกระบวนการรับรอง

เอกสาร 

นอกจากนี้ เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมการกงสุลและ

คณะไดป้ระชุมหารือร่วมกับทมีศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง

จังหวดัตาก เพื่อรับทราบสถานะและปัญหาด้านการตรวจคนเข้าเมือง

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับงานการกงสุลและการคัดกรองการตรวจลงตรา 

ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจของพื้นที่ แนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่

ประสบปัญหาในฝั่งเมียนมาของหน่วยงานในพื้นที่ (๒) การให้บริการ

แก่ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

ใหบ้ริการประชาชนในพื้นที่ เมื่อ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้

ประชาชนได้รบัความสะดวกเข้าถงึการบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง 

โดยมีสถิติการบรกิารรับคําร้องรวม ๒,๕๐๐ คน (๓) การให้ข้อมูล

ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยเมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ กรมการกงสุล

ได้จัดการบรรยายหัวข้อ “เล่าเรื่องน่ารู้สู่ชาวตาก : ทํางาน เรียนต่อ 

สมรสในตา่งแดนต้องเตรียมตัวอย่างไรใหป้ลอดภัยและเป็นสุข” เพื่อให้

ความรู้ในเรื่องการเตรียมตัวไปทํางาน การศึกษาต่อ และการเดินทางไป
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ท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อ ได้รับอันตราย 

รวมทัง้ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ในเรื่องการดูแลและคุ้มครองคนไทยและปกป้องผลประโยชน์ของ 

คนไทยในตา่งประเทศ ตลอดจนเปิดคลินิกงานรับรองเอกสารและ 

นิติกรณ์ รวมทั้งคลินิกงานกงสุลอื่น ๆ ใหป้ระชาชนในพื้นทีม่โีอกาสได้

สอบถามข้อมูลดว้ย 

๔. กรมการกงสุล กระทรวงการตา่งประเทศ จัดหน่วยหนังสือเดินทาง

เคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคําร้องขอทําหนังสือเดินทางประเภทบคุคล

ทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทตู ราชการ และหนังสือเดินทางของ

พระภิกษุ) ณ จังหวดัน่าน เมื่อ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ และ  

เพื่ออํานวยความสะดวกแกป่ระชาชนในจังหวดัและพื้นทีใ่กล้เคียง  

โดยกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลและตามยุทธศาสตร์การตา่งประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ   

 

 

๘.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการแก่ประชาชน  

๗. การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ข้อ 

๗.๑  

เร่งส่งเสริม

ความเชื่อมโยง

ทางเศรษฐกิจ 

การค้า การ

นโยบายที่ ๕.๕ 

ยุทธศาสตรก์ารสร้าง

ความเชื่อมโยงกับ

ประเทศในภูมิภาคเพื่อ

 ๑. เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาส

ครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ณ สาธารณรัฐอินเดยี 

การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) การประชุมอย่างไม่เป็น

๒. ส่งเสริมบทบาทที่

สร้างสรรค์ของไทยในการ

ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 

๔.ผลักดันบทบาทที่
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ลงทุน ใน

ภูมิภาคอาเซียน

และขยายความ

ร่วมมือทาง

เศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อน

บ้าน 

 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

ข้อ ๕.๕.๓ การสร้าง 

ความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ทางการ ภายใต้หวัข้อ “ความร่วมมือและความมั่นคงทางทะเล” และ 

(๒) การประชุมเต็มคณะ ภายใต้หัวข้อ “อาเซียน – อินเดีย คุณค่าร่วมกัน 

เป้าหมายเดียวกัน” ซึ่งไทยได้ให้ความสําคัญกบัการส่งเสริมความเชื่อมโยง 

ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ความร่วมมือในมติติ่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 

ความมั่นคง และในประเด็นทางทะเล อีกทั้งสนับสนุนให้มกีารส่งเสริม

สายสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมบนพื้นฐาน

ของผลประโยชน์ร่วมกัน  

ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ ๑ ฉบับ คือ ร่างปฏิญญาเดลี 

สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี

ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทาง

การเมืองของผู้นําที่จะเสริมสร้างหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ระหวา่ง

อาเซียนกับอินเดยีในสามเสาหลัก ไดแ้ก่ การเมืองและความมั่นคง 

เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสรมิการสร้าง 

ความเชื่อมโยงระหว่างกันและการลดช่องว่างด้านการพัฒนา ตลอดจน

ส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค    

๒. เมื่อ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการตา่งประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีตา่งประเทศ

อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้หวัข้อ 

“การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนโดยมีนวตักรรมนํา”  

โดยที่ประชุมได้รว่มกันพิจารณาจัดทําเอกสารสําคญั ๒ ฉบบั ได้แก่ 

วิสัยทัศน์ผู้นําอาเซียนในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของอาเซียน 

โดยมีนวตักรรมนํา (ASEAN Leaders’ Vision for a Resilient and 

สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

เป็นที่ยอมรับของประชาคม

โลก 

๕. ยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 

 

 

 

 

 

 

๒. ส่งเสริมบทบาทที่

สร้างสรรค์ของไทยในการ

ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 

๔.ผลักดันบทบาทที่

สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

เป็นที่ยอมรับของประชาคม

โลก
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Innovative ASEAN) และแนวคิดในการจัดทําเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ

อาเซียน (Concept Note on the ASEAN Smart Cities Network – 

ASCN) เพื่อเสนอให้ผู้นําอาเซียนให้การรบัรองในทีป่ระชุมสุดยอด

อาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ที่จะมีขึ้นในเดอืนเมษายน ๒๕๖๑  

นอกจากนี้ รัฐมนตรตี่างประเทศอาเซียนยังได้ใช้โอกาสนี้ตดิตาม

การปฏิบัตติามผลการประชมุสุดยอดอาเซียน ครัง้ที ่๓๑ ที่กรุงมะนิลา 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมทั้งหารือร่วมกันในประเด็นสําคัญ 

ไดแ้ก่ การสร้างความเขม้แข็งให้แกป่ระชาคมอาเซียน การรกัษา 

ความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ในสถาปัตยกรรม 

ภูมิภาค ทิศทางการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ

ภายนอกภมูิภาค ตลอดจนพัฒนาการในภมูิภาคและระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ดี ฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสดงักล่าวชี้แจงพัฒนาการล่าสุด

เกี่ยวกับการดาํเนนิการตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรใีนเรื่อง 

การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์

ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ การเปน็เจ้าภาพจัดการประชุมการบริหาร

จัดการชายแดน ครั้งที่ ๔ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่กรงุเทพฯ  

ซึ่งไทยจะเชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การระหว่าง

ประเทศตา่ง ๆ เข้าร่วม และขอรับการสนับสนุนเรื่องการจัดตัง้ศูนย์

อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมในประเทศไทย 

ทั้งนี้ เพื่อปทูางไปสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ต่อไป

๕. ยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ความเชื่อมั่นและทัศนคตทิีด่ี

ต่อไทย 

 

 

 

 


