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รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ 1 – ๓๑ มีนาคม 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 
การทูตแบบ

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

 กรอบทวิภาคี  
๑. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
หารือทวิภาคีกับนาย Angelino Alfano รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลี 
ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอิตาลี เมื่อ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ (๑) ทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรื้อฟื้นกลไก
คณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission - JC) ในระดับรัฐมนตรี  
และฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
Political Consultation ไทย - สาธารณรัฐอิตาลี ครั้งที่ ๒ (๒)   
ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการจัดตั้งคณะท างานด้าน 
อุตสาหกรรมหนัก Smart City และ Creative Industry ภายใต้
ความตกลงพื้นฐานว่าด้วยความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐอิตาลี เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partner) การสนับสนุน
สภาธุรกิจไทย - สาธารณรัฐอิตาลี (Thai - Italy Business Forum) 

 
๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์  
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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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 

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 
นโยบายที่ ๕.๖ 

ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ชาวอิตาลี นอกจากนี้ 
ฝ่ายอิตาลีได้แสดงความสนใจในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ทั้งสองฝ่ายจึงได้หารือเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมการค้าและการลงทนุระหว่างกัน  
อาทิ การจัด EEC Roadshow ไปยังสาธารณรัฐอิตาลี การจัดเสวนา
เกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนในไทย (๓) ประเด็นระหว่างประเทศ 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรป  
พันธกิจของไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ในรัฐยะไข่  
โดยไทยได้เสนอให้ฝ่ายอิตาลีพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekhong Economic Cooperation 
Strategy - ACMECS) 
๒. เมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ หารือทวิภาคีกับนายดิดิเยร์ เรนเดอส์  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
กิจการยุโรปเบลเยียม ณ กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักร
เบลเยียม  

รัฐมนตรีทั้งสองได้หารือและร่วมพิจารณาประเด็นความร่วมมือ
ที่ทั้งสองฝา่ยมีศักยภาพ อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในดา้นการค้า 
การลงทุน โดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

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

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) ความร่วมมือไตรภาคีในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SEP for SDGs)  

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้ย้ าถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินการ 
ตาม Roadmap สู่การเลือกตั้งและประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ซึ่งฝ่าย
เบลเยียมแสดงความชื่นชมในพัฒนาการทางการเมืองของไทย  
และหวังว่า จะเห็นพัฒนาการในเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานใน 
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การกลับมาเจรจา Thai – EU 
FTA ฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณฝ่ายเบลเยียมที่สนับสนุนไทยใน
กรอบ EU ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อมติของ EU ต่อประเทศไทย 
และเปิดทางไปสู่การติดต่อในระดับการเมือง ซ่ึงฝ่ายไทยหวังว่า  
จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

รัฐมนตรีทั้งสองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น
ปัญหาในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ บทบาทที่สร้างสรรค์ของ
ไทยในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ   
๓. นายอาบูล ฮัสซัน มามูด อาลี (Abul Hassan Mahmood Ali) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวง 
การต่างประเทศ เมื่อ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาบูลฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก

ต่อไทย 
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ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพบหารือกับนายดอน 
ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ โดยทั้งสองฝา่ย
ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย – บังกลาเทศ 
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสงู การเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทนุ 
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึง 
การส่งเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือในระดับภูมิภาคและ
กรอบพหุภาคี      

ในการนี้ ทัง้สองฝา่ยได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา 
ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และฝ่ายไทยได้มอบหนังสือแสดง
เจตนารมณ์เพื่อบริจาคเงิน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  
ให้แก่ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ า
ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมแก่ผู้พลดัถิ่นในบังกลาเทศ 
๔. เมือ่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนาย Malcolm Turnbull 
นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน 
– ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย  
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ (๑) ความสมัพันธ์ทวิภาคี/การค้าและการลงทนุ 
ฝ่ายไทยเสนอให้มีการปรับปรุง Thailand – Australia Free Trade 
Area (TAFTA) ให้ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางการค้า
การลงทุน พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักลงทุนออสเตรเลียมาลงทุนใน EEC 

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
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และขอให้ออสเตรเลียพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูด
นกัลงทุนไทยให้ไปลงทุนในออสเตรเลียมากขึ้น (๒) ความร่วมมือใน
ภูมิภาค ไทยสนับสนุนข้อริเริ่ม ๑๒ ข้อของออสเตรเลีย โดยเฉพาะ
เรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์และความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยฝ่ายไทย
เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศต้องมองมิติด้านพหุภาคี 
และความสัมพันธ์กับมหาอ านาจในภูมิภาคด้วย โดยไทยรับทราบ
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศของออสเตรเลีย (Foreign Policy 
White Paper) และพร้อมสนับสนุนแนวคิดอินโด –  แปซิฟิก  
(๓) สถานการณ์ในรัฐยะไข่ นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียชื่นชม
ต่อข้อเสนอของไทยท่ีมีมุมมองลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ในการจัดการ
ต่อแรงกดดันภายนอกอย่างสมดุลเพื่อไม่ให้กระทบต่อการแก้ไข
ปัญหารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ในรัฐยะไข่ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
อยู่ได้อย่างปกติสุข 
๕.   เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รฐัมนตรีช่วยว่าการ 
การต่างประเทศ พบหารือกับนาย George Sharvashidze  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจอร์เจีย  
ณ กระทรวงการต่างประเทศ 

โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผ่านการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในเมืองหลวงของ 
แต่ละฝ่าย รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ต่อไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
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ในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว  
และการพัฒนา นอกจากนี้ เห็นควรที่จะจัดการประชุมปรึกษาหารือ
ทางการเมือง (Political Consultation) ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ 
ของทั้งสองฝ่ายขึ้นในโอกาสแรก ตลอดจนผลักดันการลงนาม 
ความตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการลงทุน การท่องเที่ยว 
และการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ เปน็ต้น  

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้เชิญชวนให้ฝ่ายจอร์เจีย 
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ของไทย  
เพื่อเป็นประตูส าหรับจอร์เจียในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนและอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขงด้วย 
กรอบพหุภาคี 
๑. เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะท างานด้านสิทธิมนุษยชนกับ
บรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ (Working Group on the 
issue of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises – WG on BHR) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
ในโอกาสที่คณะท างานฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการตามค าเชิญของ
รัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๑   

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้ย้ าความตั้งใจจริงและความ
กระตือรือร้นของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน UN Guiding 

ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลักดันบทบาทไทยที่
สร้างสรรค์และรบัผิดชอบ 
เป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลก 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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Principles on Business and Human Rights (UNGP) ซึ่งสอดคลอ้ง 
กับนโยบายการต่างประเทศ “5S” ทั้งในการยกระดับการท างาน
ด้านสิทธิมนุษยชนและการผนึกก าลังกับหุ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง 
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ โดยเฉพาะแก่เยาวชน โดยค านึงว่า 
ไทยจะด ารงต าแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๑ จึงสามารถมี
บทบาทที่ส าคัญในการผลักดันประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

การหารือครั้งนี้ด าเนินไปอย่างสร้างสรรค์ โดยกับคณะท างาน
ด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติ (WG on BHR) เห็นว่า  
การเยือนครั้งนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงสะท้อนการเปิด
กว้างและความตั้งใจจริงในการส่งเสริมประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในไทย และหวังว่าไทยจะเป็นผู้น าแก่ประเทศอื่น ๆ  
ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
๒. เมื่อ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater 
Mekong Subregion (GMS) Summit) ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Leveraging on 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลักดันบทบาทไทยที่
สร้างสรรค์และรบัผิดชอบ 
เป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลก 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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Years of Cooperation, and Building a Sustainable, 
Integrated, and Prosperous GMS” ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี
ของการก่อตั้งแผนงาน GMS โดยที่ประชุมได้ทบทวนการด าเนินงาน 
รับทราบผลส าเร็จของแผนงาน GMS รวมถึงหารือแนวทางการด าเนินงาน
ในอนาคต ซึ่งผลงานที่ผ่านมาประกอบด้วยการด าเนินงานด้าน 
การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  การผลักดันกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้มีผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการด าเนินงานภายใต้ 
ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
และการพัฒนาแนวเส้นทางคมนาคมให้เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรบัรอง (๑) แถลงการณ์ 
ร่วมระดับผู้น าแผนงาน GMS (๒) แผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi 
Action Plan) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกรอบและแนวทาง 
การด าเนินงานของแผนงาน GMS ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า และ (๓) 
แผนงาน/โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาคปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(Regional Investment Framework – RIF-2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 
๗.๑  

เร่งส่งเสริม
ความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ 
การค้า การ

นโยบายที่ ๕.๕ 
ยุทธศาสตรก์ารสร้าง
ความเชื่อมโยงกบั
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ

 ๑. เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่
เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒  

๒. ส่งเสริมบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
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ลงทุน ใน
ภูมิภาคอาเซียน
และขยายความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกจิกับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน 
 

ความมั่นคงทางเศรษฐกจิ
และสงัคม 
ข้อ ๕.๕.๓ การสร้าง 
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในฐานะรองประธานกรรมการ 

ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหนา้ของการเตรียมการเป็นประธาน 
อาเซียนของไทย ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อ
เตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
และการแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 
๔ ชุด ได้แก่ (๑) คณะอนกุรรมการด้านสารัตถะ (๒) คณะอนกุรรมการ 
ด้านพิธีการและอ านวยการ (๓) คณะอนุกรรมการด้านการรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร และ (๔) คณะอนุกรรมการด้าน 
การประชาสัมพันธ์   

ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญซึ่งที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือ ได้แก่ (๑) 
ประเด็นส าคัญที่ไทยจะผลักดันของทั้ง ๓ เสาความร่วมมือ ได้แก่  
เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและ
วัฒนธรรม ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน 
และแนวคิดหลัก (Theme) ซึ่งจะให้ความส าคัญกับเรื่องการเป็น
หุ้นส่วนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกและภูมิภาคอื่น ๆ 
(๒) การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ส าคัญในช่วงปี ๒๕๖๒ 
ซึ่งไทยจะต้องจัดการประชุมระดับผู้น า ๒ ครั้ง และครอบคลุมการประชุม 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนระดับรัฐมนตรี การประชุมกับประเทศ
คู่เจรจาในระดับต่าง ๆ และการประชุมอื่น ๆ (๓) แนวทางการจัดท า

ในการแข่งขันและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ส่งเสริมบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
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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 

ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของการเป็นประธานอาเซียนของไทย (๔) 
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักรู้และเชิญชวน
ประชาชนเป็นเจ้าภาพท่ีดีร่วมกันในช่วงท่ีไทยเป็นประธานอาเซียน 
(๕) การเตรียมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
เส้นทางต่าง ๆ ในช่วงการประชุม 
๒. เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย 
สมัยพิเศษ (ASEAN – Australia Special Summit) ณ นครซิดนีย์ 
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและเครือรัฐออสเตรเลียในมิติต่าง ๆ 
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ร่วมมือกันแก้ไขความมั่นคง
ในรูปแบบใหม่และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน  
โดยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับเครือรัฐออสเตรเลียจะช่วย
ส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก 
ช่วยพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค และเสริมสร้างโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง 

นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) 
การประชุมแบบเต็มคณะของผู้น า (Leaders’ Plenary) ภายใต้
หัวข้อ “ความมั่นคงและความมั่งคั่งในภูมิภาค” และ (๒) การประชุม
อย่างไม่เป็นทางการของผู้น า (Leaders’ Retreat) ภายใต้หัวข้อ 

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
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 

“ประเด็นทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและโลกที่มีความสนใจ
ร่วมกัน” และการประชุมคู่ขนาน ได้แก่ (ก) การประชุมสุดยอด
ส าหรับนักธุรกิจ (Business Summit) และ (ข) การประชุมว่าด้วย
การต่อต้านการก่อการร้าย (Counter-Terrorism Conference)           

เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย 
(๑) ปฏิญญาซิดนีย์ (Sydney Declaration) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์
ความร่วมมือในอนาคตระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย เพื่อความมั่นคง 
และมั่งคั่งของภูมภิาค และ (๒) บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอื 
ในการต่อต้านการก่อการร้ายสากลระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย 
(ASEAN – Australia MoU on Cooperation to Combat 
International Terrorism) 

 


