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รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ 1 – ๒๘ กุมภาพันธ์ 256๑ 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

25๕๘ - 2561 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ข้อ 
๒.๔ 

(๑) เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ 
อันดีกับนานา
ประเทศ ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญต่อ 
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และ
สังคม 
(๒) ชี้แจง
สถานการณ์และ
สร้างความเชื่อมั่น 
(๓) น ากลไกทาง 

นโยบายที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ 
สู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
นโยบาย ๕.๕ 
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค 
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ ๕.๕.๔ การเข้าร่วม
เป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและ

 กรอบทวิภาคี 
๑. เมื่อ ๓๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 
๒๑ ร่วมกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ให้มีผลคืบหน้า 
ที่เป็นรูปธรรมและร่วมกันก าหนดแนวทางความร่วมมือไทย – ลาว  
ต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวคิด “ความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน” 

 ที่ประชุมแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ไทย – ลาว ที่อยู่ใน 
ระดับที่ดีมาก ซึ่งถือว่าเป็น "ยุคทอง (Golden Age)" โดยความร่วมมือ
ในทุกมิติของสองประเทศมีความคืบหน้าตามล าดับ มีความเข้าใจกัน
ที่ดีบนพื้นฐานของความคล้ายคลึงทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา 

 
๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
อันดีกับเพื่อนบ้านและ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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การทูตแบบ
บูรณาการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่
ประชาชน 
ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น  
๓.๑ การคุ้มครอง 
ดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของ
คนไทยในตา่งแดน  
๓.๒ การแลกเปลี่ยน  
ทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า  
๓.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
และการเปิดโลก
ทัศน์ให้มลีักษณะ 
สากล 

ภูมิภาคภายใต้บทบาท 
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือก
ในการด าเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศในเวทีโลก 
ข้อ ๕.๕.๕ การสร้าง 
ความเป็นหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  
การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
และการส่งเสริมแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ 
ข้อ ๕.๕.๖ การมีส่วนร่วม
อย่างส าคัญในการสร้าง
สังคมนานาชาติที่มี
คุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด  
ภัยพิบัติ และการแพร่
ระบาดของโรคภัย 

และผลประโยชน์ร่วมกัน การหารือเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยและมี
บรรยากาศของมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

ในการประชุม JC ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๑ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและ
ร่วมกันก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินความร่วมมือไทย – 
ลาว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “การเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” (Connectivity for Sustainable Development) เพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญ
กับความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงกันในทุกมิติทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ 
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และสังคมวัฒนธรรม 

ภายหลังเสร็จสิน้การหารือ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม 
โครงการพัฒนาด้านกสิกรรมบนที่สูง ณ สถานีเลี้ยงวัวหนองหิน  
ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และเปน็โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดใช้อาคารให้บริการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลเมืองปากซอง ร่วมกับนายสะเหลิมไซ ซึ่งโครงการทั้งสอง
ล้วนแต่เป็นโครงการตัวอย่างที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของสหประชาชาติ 
๒. เมื่อ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
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นโยบายที่ ๕.๖ 
ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน 
ข้อ ๕.๖.๖ การเพิ่ม
บทบาทประเทศไทยใน
เวทีประชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับกรอบ 
ความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างประเทศ 

อย่างเป็นทางการ ตามค าเชิญของจังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อพบปะกับ
ภาครฐัและภาคเอกชนของจังหวัดฟูกูโอกะ และสง่เสริมความสัมพันธ์ 
ในระดับท้องถิ่นไทย – ญี่ปุ่น และการลงทุนจากจังหวัดฟูกูโอกะและ
ภูมิภาคคิวชูในไทย โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมเดินทาง 

โดยเมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายฮิโระชิ โอกะวะ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฟูกูโอกะ และนายอะกิระ ฮิกุจิ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ  
ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ (๑)  
รองนายกรัฐมนตรีได้ย้ าว่า รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการด าเนิน
ความร่วมมือระดบัท้องถิ่นไทย – ญี่ปุ่น เนื่องจากเห็นว่า ความสัมพันธ์
ไทย – ญี่ปุ่นในปัจจุบัน ไม่ได้จ ากดัเฉพาะในเมืองหลวง และท้องถิ่น
ของญี่ปุ่นต่างก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเฉพาะตัว โดยเฉพาะ
จังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคิวชู มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมขั้นสูง เช่น 
อาหารแปรรูป หุ่นยนต์ เทคโนโลยีในด้านสิ่งแวดล้อม Digital 
Content และการท่องเที่ยว ซึ่งสอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย (๒) รองนายกรัฐมนตรีได้แจ้ง
ฝ่ายจังหวัดฟูกูโอกะว่า คณะรัฐมนตรีไทยได้อนุมัติการเปิดสถาน
กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โดยมีเป้าหมายให้สามารถจัดตั้งและเปิด
ด าเนินการภายในปีนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยคาดหวังให้สถานกงสุลใหญ่ฯ  

ยุทธศาสตร์  
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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มีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ 
สานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับ SMEs และ 
Startup ในท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะของ
ตนเอง ดึงดูดให้มีนักลงทุนไปลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมเปา้หมายและในเขต EEC ผลักดันให้มีสถาบนัการศึกษา 
และสถาบันด้านการวิจัยของญี่ปุ่นไปจัดตั้งส านักงานใน EEC มากขึ้น 
รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งฝ่ายจังหวัด 
ฟูกูโอกะให้ค ามั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีเพื่อช่วยสนับสนุน
การจัดตั้งและการด าเนินภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ ฯ 

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญอื่น ๆ 
ได้แก่ (๑) การกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาด้านการลงทุนใน
จังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าร่วมมากกวา่ ๘๐๐ คน (๒) การหารือ 
กับภาคเอกชนที่มีศักยภาพของจังหวัดฟูกูโอกะ รวมทั้งศึกษาดูงาน
กิจการที่มีความน่าสนใจ อาทิ Robot Village ของบริษัท Yaskawa 
และรถไฟ nanatsuboshi (7 star) ของบริษัท JR Kyushu (๓)  
การน าคณะผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหารและ digital 
content มาจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของจังหวัดฟูกูโอกะ และ  
(๔) เป็นสักขีพยาน การลงนามหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of 
Intent) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคคิวชู 
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๓. เมื่อ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาย Angelino Alfano 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลีเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ  
ในฐานะแขกกระทรวงการต่างประเทศ  

โดยเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
ได้หารือทวิภาคีกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นส าคัญดังนี้ (๑)  
ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องว่าทั้งสองประเทศยังคงสามารถ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้นได้ โดยฝ่ายอิตาลี
ประสงค์ที่จะร่วมมือกับไทยในฐานะ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์”  
ในสาขาความร่วมมือท่ีมีศักยภาพและแสดงความสนใจต่อโครงการ 
EEC นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือภายใต้
บันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่มีอยู่ในด้านแฟชั่นและการออกแบบอัญมณี 
และเฟอร์นิเจอร์ และโดยที่อิตาลีสนใจการลงทุนในพื้นที่ EEC  
ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมสาขา 
ความร่วมมือใหม่ ๆ อาทิ วิศวกรรม ก่อสร้าง น้ ามันและก๊าซ  
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ ในการนี้  
ทั้งสองฝ่ายจึงเหน็พ้อง ที่จะรื้อฟื้นกลไกคณะกรรมาธิการร่วม (Joint 
Commission – JC) เพือ่เป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคี 

๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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(๒) ด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ท้ังสองฝ่ายตระหนักถึง
ความส าคัญของการฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย – อิตาลี ในปีนี้ โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี
ประจ าประเทศไทยมีแผนที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม 
รวม ๖๙ กิจกรรม และจะเปิดสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึง
ส านักงานตัวแทนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอิตาลีในประเทศไทย
ภายในปี ๒๕๖๑ และ (๓) ด้านความร่วมมือในกรอบพหุภาคี  
ฝ่ายอิตาลีได้เน้นย้ าถึงความสนใจของอิตาลีที่มีมากขึ้นต่ออาเซียน
และมีแผนที่จะจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจอาเซียน – สาธารณรัฐอิตาลี (High Level Dialogue on 
ASEAN – Italy Economic Relations – HLD) ที่ประเทศไทยในปี 
๒๕๖๒ รวมทั้งแสดงความตั้งใจที่จะสนับสนุนไทยในกรอบของ
สหภาพยุโรป อาทิ  การพัฒนาทางการเมืองของไทย ความตกลง
การค้าเสรี (FTA) การแก้ไขปัญหา IUU เป็นต้น 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลีได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้
หารือในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมถึงแนวทางในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน 
๔. เมื่อ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาย Boris Johnson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เสริมสร้างสถานะ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรเดินทาง
เยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในฐานะแขกของกระทรวง 
การต่างประเทศ  

โดยเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศสหราชอาณาจักรหารือทวิภาคีกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะ
ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีตามที่ได้
มีการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓ ในด้าน 
(๑) เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) (๒) อุตสาหกรรมอากาศยาน  
(๓) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๔) ความร่วมมือ 
ด้านการศึกษา โดยภายหลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ EEC รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศสหราชอาณาจักรได้แสดงความเชื่อมั่นต่อพลวัตทาง
เศรษฐกิจของไทย อีกทั้งชื่นชมและแสดงความสนใจที่จะขยาย 
การลงทุนของสหราชอาณาจักรในโครงการ EEC นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่าย 
ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาใน
ประเด็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะปัญหาสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ซึ่งฝ่ายสหราชอาณาจักร
เห็นว่า ควรจะต้องมีกลไก/องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นอิสระใน 
การช่วยเหลือกระบวนการส่งกลับชาวโรฮีนจา ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการ 

ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์  
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงว่า ไทยและอาเซียนพร้อม
สนับสนุนเมียนมาในการด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
นายโคฟี อันนัน ประธานคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาเรื่องรัฐยะไข่ 
และเห็นว่า ประชาคมระหว่างประเทศควรรอฟังข้อเสนอแนะของ
คณะที่ปรึกษาที่มีดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานก่อน 
เพื่อประเมินว่า จะมีบทบาทช่วยเหลือเมียนมาอย่างไรต่อไป 
นอกจากนี้ ในประเด็นการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสงค์จะเข้าร่วม 
การประชุม London Conference on Illegal Wildlife Trade 
2018 ที่กรุงลอนดอน ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราช
อาณาจักรได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และโครงการ EEC โดยนายกรัฐมนตรีได้
ขอให้ฝ่ายสหราชอาณาจักรดูแลนกัเรียนไทยและปัญหาวีซ่าของ 
พ่อครัว/แม่ครัวที่ต้องไปท างานในสหราชอาณาจักรด้วย 

การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
สหราชอาณาจักรครั้งนี้ สะท้อนถึงความส าคัญของการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับสหราช
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อาณาจักร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราช
อาณาจักรได้แสดงความเข้าใจถึงการด าเนินการตาม Roadmap  
ของไทยสู่การเลือกตั้งทั่วไป โดยเฉพาะการแก้ไข พ.ร.ป. ว่าด้วย 
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีผลบังคับใช้ภายหลงั ๙๐ วัน
นับจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้พรรคการเมืองและ
ฝ่ายต่าง ๆ สามารถเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น รวมถึง 
การแก้ไขปัญหา IUU ที่ไทยมีความคืบหน้าอย่างมาก 
 
๕. เมื่อ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาย Jean-Baptiste Lemoyne 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ  

โดยเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
กิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้หารือทวิภาคี
กับนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

การเยือนไทยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและ 
การต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งขยายมูลค่าและปริมาณ
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นที่ EEC และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
ของไทย 
๖. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีไทย – บาห์เรน ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๒๐ – ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักร บาห์เรน โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรนเป็น
ประธานร่วม เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ 
ที่ส าคัญและมีศักยภาพ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา 
รวมถึงผลการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี เมื่อ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ บนพื้นฐานของ 
การเสริมสร้างผลประโยชน์ร่วมกนัของสองฝา่ย โดยสาขาความร่วมมอื 
ที่ส าคัญซึ่งได้มีการหารือประกอบด้วย การค้า การลงทุน สาธารณสุข 
ความมั่นคงทางอาหาร เกษตร พลังงาน และการท่องเที่ยว เป็นต้น 
รวมถึงการสนับสนุนกันและกันในกรอบความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคี 
๗. นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน 
การประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials' Talks - SOTs)  
ไทย – นิวซีแลนด์ ร่วมกับนาย Brook Barrington ปลัดกระทรวง 

 
 
 
 
๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
 
 
 
 
๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ 
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การต่างประเทศนิวซีแลนด์ ณ กระทรวงการต่างประเทศและการค้า
นิวซีแลนด์ เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ทวิภาคีไทย – นิวซีแลนด์ ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (science, 
technology and innovation (STI) การเกษตร การต่อต้านการ 
ก่อการร้าย การศึกษา และความสัมพันธ์ระดับประชาชน นอกจากนี้ 
ทั้งสองฝ่ายยังไดห้ารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาค อาทิ การเป็นประธาน 
อาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
(EAS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) รวมถึง
ประเด็นระดับโลก เช่น ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี บทบาทของ
มหาอ านาจในการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาทะเลจีนใต้ 
สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ในแปซิฟิกใต้ 
กรอบพหุภาคี 
๑. เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาย Yukiya Amano ผู้อ านวยการใหญ่
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic 
Energy Agency – IAEA) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางมา
เยือนประเทศไทย เมื่อ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลักดันบทบาทไทยที่
สร้างสรรค์และรบัผิดชอบ 
เป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลก 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
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นาย Yukiya Amano ได้ขอบคุณที่ไทยให้การสนับสนุนในการสมัคร  
เป็นผู้อ านวยการใหญ่ IAEA เป็นสมัยที่ ๓ และกล่าวชื่นชมไทยใน
ฐานะประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูง และมีบทบาทใน
การส่งเสริมพัฒนาการและขีดความสามารถของประเทศเพื่อนบ้าน
ในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดย IAEA ยินดีที่มีความ
ร่วมมือที่ดีกับไทย โดยเฉพาะด้านการท าหมันยุง นอกจากนี้  
นาย Amano ยังได้ชื่นชมการที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของไทยมีผลบังคับใช้ ซ่ึงสง่ผลให้ไทยสามารถ
ด าเนินการภาคยานุวัติหรือให้สัตยาบันอนุสัญญาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการลดและ/หรือการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ต่าง ๆ อาทิ  
พิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol – AP) แนบท้ายความตกลง
ว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Comprehensive 
Safeguards Agreement – CSA) ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Non-proliferation of Nuclear 
Weapons – NPT) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความร่วมมือ 
ที่ดีระหว่างไทยกับ IAEA และความประสงค์ของไทยที่จะเป็นศูนย์
ประสานงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA 
Collaborating Center) ด้านอุทกวิทยาไอโซโทป (Isotope 
Hydrology) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กบัไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 

ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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๒. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC) สมัยที่ ๓๗  
เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ส านักงานสหประชาชาติ นครเจนวีา 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่
ประชุมฯ เกี่ยวกบัพัฒนาการดา้นสิทธิมนุษยชนของไทยและการท างาน 
ของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งการครบรอบ 
๗๐ ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

ในด้านการด าเนินการของไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ ได้ย้ าความมุ่งมั่นในการอนุวัติวาระการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน  
บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังได้แจ้ง
พัฒนาการเชิงบวกของไทย โดยเฉพาะการประกาศวาระแห่งชาติ: 
สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการริเริ่มมาตรการทางสังคมและการปฏิรูปกฎหมายต่าง ๆ 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐ  

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้แลก 
เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการท างานของกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การเสริมสรา้ง 
ความตระหนักรู้ รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชน 

๔. ผลักดันบทบาทไทยที่
สร้างสรรค์และรบัผิดชอบ 
เป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลก 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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อนึ่ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
หารือทวิภาคีกับนาย Filippo Grandi ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ ในห้วงการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC) สมัยที่ ๓๗ 
เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ส านักงานสหประชาชาติ นครเจนวีา 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือเกี่ยวกับสถานการณ์ 
การโยกย้ายถิ่นฐานทั้งในไทยและภูมิภาค โดยได้หารือเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในรัฐยะไข่และความรว่มมือในการสง่กลับผู้หนีภัยการสูร้บ 
เมียนมาที่อาศัยอยู่ในไทย ทั้งนี้ ข้าหลวงใหญ่ฯ แสดงความชื่นชมไทย
ในการขจัดความไร้รัฐและขอให้ไทยคงการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมแก่ผู้แสวงหาที่พักพิง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามและผลักดันความร่วมมือกับ
ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของไทยในมิตินี้ต่อไป 
กิจกรรมส าคัญ 
๑. เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จดังานเสวนา 
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในหัวข้อ 
“Achieving the Universal Health Coverage: From the Past 
to the Future” โดยมีนาย Tedros Adhanom Ghebreyesus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลักดันบทบาทไทยที่
สร้างสรรค์และรบัผิดชอบ 
เป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลก 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
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ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization 
– WHO) กล่าวปาฐกถา ณ กระทรวงการต่างประเทศ  

การจัดงานครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal 
Health Coverage: UHC) ของไทย และทิศทางในอนาคต รวมทั้ง
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และความพยายามในการบรรลุ 
UHC ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สปสช. (National Health 
Security Office of Thailand – NHSO) ธนาคารโลก (World 
Bank Group) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
(Japan International Cooperation Agency – JICA) และ
องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International 
Organization for Migration – IOM 
๒. กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนร่วมกับส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ 
สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจ าประเทศไทย 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ASEAN - Australia 
Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN 
MSMEs” เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี  

การประชุมเชิงปฏบิัติการครั้งนี้เกิดขึน้ตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี 
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย เมื่อ ๗ กันยายน 

ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
๒. ส่งเสริมบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
๓. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
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๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่า 
ไทยยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (MSMEs) ของอาเซียนและออสเตรเลีย โดยการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของ 
MSMEs ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ในการปรับกระบวน 
การท างานเข้าสูยุ่คดิจิทัล (Digitalization) เพื่อสนับสนุนให้ MSMEs 
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
โลกและทางนวัตกรรม (Globally Competitive and Innovative) 
ของไทยและอาเซียนตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อ
พัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ 
(ASEAN Strategic Action Plan on SME Development Plan-
SAPSMED 2016 – 2025)      

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนและออสเตรเลีย ทัง้จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และกลุ่ม MSMEs ซึ่งได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็น
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) ความท้าทายของ MSMEs ต่อการเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล ๒) การเข้าสู่ยุคดิจิทัลของ MSMEs ๓) บทบาทของภาครัฐต่อ
การเข้าสู่ยุคดิจิทัลของ MSMEs และ ๔) การประมวลผลลัพธ์ของ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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การประชุมเพื่อรายงานต่อที่ประชุม Business Summit ซึ่งเป็น 
การประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย 
สมัยพิเศษ ระหว่าง ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ นครซิดนีย์  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีก าหนดจะเข้าร่วม 
๓. เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศวาระแห่งชาติ  
“สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ 
และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวรายงาน  

นายกรัฐมนตรีย้ าว่า การประกาศวาระแห่งชาติฯ เป็นการแสดง
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
โดยที่ผ่านมา ไทยมีพัฒนาการเชิงบวกในหลายเรื่องโดยเฉพาะ 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความส าคัญกับ
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก 
ได้แก่ เคารพ (respect) ปกป้อง (protect) และเยียวยา (remedy) 
เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพ 

 
 
 
 
๔. ผลักดันบทบาทไทยที่
สร้างสรรค์และรับผิดชอบ  
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชน 
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สิทธิมนุษยชน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความส าคัญ

ของการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในเด็กและเยาวชนในความ
รับผิดชอบและการเคารพสิทธิของผู้อื่น โดยค านึงว่าการป้องกัน  
ย่อมดีกว่าการแก้ไข โดยกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทที่ส าคัญ 
ในการ “เชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมโลกสู่ไทย” ทั้งในการเผยแพร่และ
ชี้แจงพัฒนาการของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศและ 
การยกระดับมาตรฐานการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
รวมทั้งผลักดันความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ 
ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยสอดคลอ้งกับความมุ่งมั่น
ในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้ นาง Deirdre Boyd ผู้ประสานงานสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเครือข่าย UN Global 
Compact Network Thailand นางสาวอาซีลา ดอรอแต ผู้แทน
เยาวชน ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยใน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ร่วม
กล่าวสุนทรพจน์ด้วย 
๔. กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. เสริมสร้างสถานะ
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ส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน
ประจ าประเทศไทยจัดงานสัมมนา หัวข้อ “โอกาสการค้าและการลงทุน 
ในซูดาน” ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
โดยมีนาย Abdulrahman Mohamed Dirar รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์และการวางแผนเศรษฐกิจสาธารณรัฐซูดาน  
และนาย Osama Faisl Ali Alsayed รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การลงทุนสาธารณรัฐซูดาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนในสาธารณรัฐซูดาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นกับผู้แทนภาคเอกชนไทยที่เคยเดินทางเยือน
สาธารณรัฐซูดาน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตร 
แปรรูป ภาคอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์น้ า ภาคอุตสาหกรรม 
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน นอกจากนี้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและสาธารณรัฐซูดานได้จัดให้มีการบริการ 
คลินิกให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการค้าและลงทุนทั้งในซูดานและภูมิภาค
แอฟริกาจากด้วย 
๕. เมื่อ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศ  
โดยกรมการกงสุลจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ
รับค าร้องขอท าหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือ
เดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) ณ จังหวัด
อ่างทอง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดและพื้นที่

ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชน 
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ใกล้เคียง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและตามยุทธศาสตร์การต่างประเทศ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 
๗.๑  

เร่งส่งเสริม
ความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุน ใน
ภูมิภาคอาเซียน
และขยายความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกจิกับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน 
 

นโยบายที่ ๕.๕ 
ยุทธศาสตรก์ารสร้าง
ความเชื่อมโยงกบั
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกจิ
และสงัคม 
ข้อ ๕.๕.๓ การสร้าง 
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ๑. เมื่อ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน 
โดยมีนวัตกรรมน า” โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าเอกสาร
ส าคัญ ๒ ฉบับ ได้แก่ วิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียนในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของอาเซียนโดยมีนวัตกรรมน า (ASEAN Leaders’ 
Vision for a Resilient and Innovative ASEAN) และแนวคิดใน 
การจัดท าเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (Concept Note on the 
ASEAN Smart Cities Network – ASCN) เพื่อเสนอให้ผู้น าอาเซียน
ให้การรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ที่จะมีขึ้นใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๑  

นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังได้ใช้โอกาสนี้ติดตาม
การปฏิบัติตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ ๓๑ ที่กรงุมะนิลา 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมทัง้หารือร่วมกันในประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียน การรักษา 

๒. ส่งเสริมบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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ความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ในสถาปัตยกรรม 
ภูมิภาค ทิศทางการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาคและระหว่างประเทศ  
ฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสดังกลา่วชี้แจงพฒันาการลา่สุดเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ 
กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ การเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมการบริหารจัดการชายแดน ครั้งที่ ๔ ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งไทยจะเชิญผู้แทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมและ
ขอรับการสนับสนุนเรื่องการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมี
ศักยภาพและนวัตกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อปูทางไปสู่การเป็น
ประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ต่อไป 
กิจกรรมส าคัญ 

๑. กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการตามแนวทางการทูตประชารัฐ
เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ด้านการต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียน การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท าหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ 
โดยเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ส่งเสริมบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
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อาเซียนแก่โรงเรยีนปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่
เยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ และนับเป็นห้องสมุดอาเซียน
แห่งที่ ๓๕ ที่กระทรวงการต่างประเทศได้มอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ  
ทุกภูมิภาคของประเทศ 

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนได้ด าเนิน
โครงการห้องสมุดอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนส าหรับ
เยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยได้จัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียน
ต่าง ๆ ซ่ึงได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสาธารณชน โดยได้คัดเลือก
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือ
พื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
อาเซียนเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียนส าหรับชุมชนที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ โดยในห้องสมุด
อาเซียนจะประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
หนังสือ นิทรรศการประชาคมอาเซียน สื่อการเรียนการสอน จอภาพ
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือสนับสนุนการรับรู้ข้อมูล

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชน 
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ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

25๕๘ - 2561 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและโอกาสส าหรับเยาวชนไทย  

ตรวจถูกต้อง 

 


