
 

 

รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 (๑)ปกป้องและ 
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
(๒)เผยแพร่
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

และพระราช
กรณยีกิจ 
(๓) สนับสนุน
โครงการ
ทั้งหลายอัน
เนื่องมาจาก

นโยบายที่ ๒.๓  
การสร้างภูมิคุ้มกันของ
ประเทศ เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถรองรับ
ผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ข้อ ๒.๓.๑ ประเทศไทย
มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข 
ข้อ ๒.๓.๓ สังคมไทยมี
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

 การน าคณะทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทยและคู่สมรสเย่ียม
ชมงานอุน่ไอรัก คลายความหนาว: สายน  าแห่งรัตนโกสินทร์ ณ 
ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกลู รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคูส่มรส และนายธานี 
ทองภักดี รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ พร้อมดว้ยผูบ้ริหารจาก
กระทรวงการต่างประเทศได้น าคณะทูตต่างประเทศประจ าประเทศ
ไทยและคู่สมรส จ านวน ๓๔ คน จาก ๒๓ ประเทศ อาทิ มอลตา 
เนปาล ซูดาน เมียนมา อิสราเอล สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรีย ไนจีเรยี 
เยอรมนี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี อินเดีย 
สาธารณรัฐเกาหลี และบังกลาเทศ ไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก  
คลายความหนาว: สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวัง
ดุสิต และสนามเสือป่า โดยมีพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วย
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว พร้อมด้วยผู้แทน

๖. เสริมสร้างภาพลักษณค์วาม
เชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อไทย 
๗. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
ของภาคส่วนทุกภาคส่วนและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชน 
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พระราชด าริ  
(๔) ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา 
หนว่ยงานของ
รัฐเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการ
ทรงงาน และ
สามารถน าหลัก
ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติ
ราชการและ 
การพัฒนา 
รวมถึงเร่งขยาย
ผลโครงการที่
ทรงวางรากฐาน
ไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์

ที่ดีงาม รวมถึงการน้อม
น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ 

ส านักพระราชวังให้การต้อนรับคณะทูตต่างประเทศและคู่สมรส 
   เมื่อเดินทางถึงบริเวณงานฯ คณะทูตต่างประเทศประจ าประเทศ
ไทยและคู่สมรสไดส้ักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว และไดร้่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้แทนส านัก
พระราชวังและผู้บรหิารกระทรวงการต่างประเทศที่บริเวณด้านหน้า 
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาส์นจ าลอง จากน้ัน คณะทูตต่างประเทศ
และคูส่มรสได้ชมการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงต่าง ๆ 
อาทิ นิทรรศการ “พระมหากรณุาธิคุณต่อสายน้ า” สวนจ าลอง
พัฒนาต้นน้ าบนภูเขาในโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร
และสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
และการแสดงเห่เรือพระที่นั่งจ าลอง ท้ังนี้ คณะทูตต่างประเทศ
ประจ าประเทศไทยและคูส่มรสไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของประเทศไทยและความส าคญัของสายน้ าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
อีกทั้งได้ชมแบบจ าลองต่าง ๆ ทีท่ าขึ้นจากตวัต่อพลาสติก (LEGO) 
อาทิ พระที่น่ังกลางน้ า พระที่น่ังไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง 
และรูปแบบอาคารบ้านเรือนในสมยัต้นกรุงรตันโกสินทร์จนถึง

ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

และเกิดประโยชน์ 
ในวงกว้าง 

 

 

 
 

 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ 
๒.๔ 

(๑) เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ 
อันดีกับนานา
ประเทศ ซึ่งเป็น
ส่วนส าคญัตอ่ 
การบรหิาร
ราชการแผ่นดิน 
ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และ
สังคม 
(๒) ช้ีแจง
สถานการณ์ 
(๓) และสร้าง

  การกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมิตรประเทศ  
๑. การประชุมรว่มนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็น
ทางการ (Joint Cabinet Retreat – JCR) ไทย – ลาว ครั งท่ี ๓ 
ณ สปป. ลาว เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมคณะของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนความสมัพันธ์ไทย – ลาว ในการเดินทางเยือนนคร
หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 
เพื่อเขา้ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไมเ่ป็น
ทางการ (Joint Cabinet Retreat – JCR) ไทย – ลาว ครั้งท่ี ๓ 
ตามค าเชญิของ ฯพณฯ นายทองลุน สีสลุิด นายกรัฐมนตรีแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๑. ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
๓. เสริมสร้างสถานะ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
ยุทธศาสตร์  
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ ์
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 
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ความเช่ือมั่น 
(๔) น ากลไก
ทางการทูตแบบ
บูรณาการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่
ประชาชน 
ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น  
๓.๑ การคุ้มครอง 
ดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของ
คนไทยในต่างแดน  
๓.๒ การแลกเปลีย่น  
ทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า  
๓.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
และการเปดิโลก

   การประชุมครั้งนี้มรี่างแถลงการณร์่วมเป็นเอกสารผลลัพธ์ซึ่งมี
เนื้อหาเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะรักษาพลวตัของ 
การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของสองประเทศและในอนุภูมภิาค 
โดยเน้นความร่วมมือทุกมิติ บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อ
พัฒนาให้ทั้งสองประเทศมีความมัน่คงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยเน้น
ผลักดันประเด็นส าคัญต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มพูนปริมาณการค้า  
การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดนโดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาความเช่ือมโยงอย่างไรร้อยต่อภายในอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง
และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อ
ประชาชนของสองประเทศ จึงถือเปน็ก้าวส าคญัก้าวหนึ่งของ
ความสมัพันธไ์ทย – ลาว เพื่อไปสู่ศกัราชใหม่ของความสัมพันธ์ที่เป็น
หุ้นส่วนเพื่อความเจรญิและการพฒันาที่ยั่งยืนร่วมกัน 
๒. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - 
ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation – MLC)  
ครั งท่ี ๔ ณ แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว เมื่อ ๑๖ - ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   เมื่อ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนแขวง
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ทัศน์ให้มีลกัษณะ 
สากล 

หลวงพระบาง สปป. ลาว เพื่อน าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีตา่งประเทศกรอบความร่วมมือแมโ่ขง - ลา้นช้าง (Mekong – 
Lancang Cooperation – MLC) ครั้งท่ี ๔  
   การประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศสมาชิก ๖ ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว และมนตรีแห่งรัฐและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในฐานะประธานร่วม รวมถึง รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศ
เมียนมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย    
   ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนความคืบหน้าและก าหนดทิศทาง 
ความร่วมมือในอนาคต และได้รบัรองแถลงการณร์่วมต่อสื่อมวลชน 
(Joint Press Communiqué) โดยทีป่ระชุมได้เห็นชอบหัวข้อ 
“Enhancing Partnership for Shared Prosperity” ซึ่งจะเป็น
หัวข้อการประชุมผู้น า MLC ครั้งท่ี ๓  และเพลงของ MLC 
“Lancang and Mekong, A River of Friendship” รวมทั้ง
รับทราบความคืบหน้าในการด าเนนิการตามแผนปฏิบตัิการ ๕ ปี 
(ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒) ในช่วง ๑ ปีท่ีผ่านมา  
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   ส าหรับการก าหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต ท่ีประชุมได ้
รับทราบข้อเสนอของจีน ๖ เรื่อง ไดแ้ก่ (๑) ข้อเสนอการจัดตั้งระเบียง 
การพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง - ล้านช้าง (Lancang - Mekong 
Economic Development Belt) ผ่านการส่งเสรมิความเชื่อมโยง
ในทุกมิติ โดยให้เป็นการด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป  
(๒) การส่งเสริมความร่วมมือด้านศักยภาพการผลติ (๓) การส่งเสรมิ
ความร่วมมือด้านนวัตกรรม (๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(๕) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (๖) การส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
(openness and Inclusiveness) ซึ่งจีนประสงค์จะขยาย 
ความร่วมมือไปสู่สาขาอ่ืน ๆ อาทิ การศึกษา ศุลกากร สุขภาพ และ
เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมการมสี่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่น  
พร้อมท้ังรับทราบว่าหน่วยงานท้องถิ่นของจีน อาทิ เมืองเซินเจิ้น  
ยูนนาน และกว่างซี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้ MLC มากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องที่จะส่งเสรมิให้ 
MLC ด าเนินการไปในทิศทางเดยีวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
แห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิก รวมทั้งกลไกความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น ACMECS ASEAN GMS และ MRC 
   ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศยังได้พบหารือทวิภาคีกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ โดยทั้งสองฝา่ยได้หารือเกีย่วกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และความเชื่อมโยงในภูมภิาค 
๓. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ไทย – รัสเซีย ครั งท่ี ๗ (7th Session of the Joint Thai – 
Russian Commission on Bilateral Cooperation – JC7)  
เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศไดเ้ป็น
เจ้าภาพจดัการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 
ทวิภาคีไทย – รัสเซีย ครั้งท่ี ๗ (7th Session of the Joint Thai-
Russian Commission on Bilateral Cooperation – JC7)  
ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย 
และมีนายเดนสิ แมนทูรอฟ (Mr. Denis Manturov) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสหพันธรัฐรสัเซยี 
ซึ่งเดนิทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการตา่งประเทศ 
เป็นประธานร่วมฝา่ยรสัเซยี  
   ประธานร่วมทั้งสองฝ่ายไดห้ารอืกันถึงแนวทางการส่งเสริม 
ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ท่ีทั้งสองประเทศให้ความสนใจ  
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โดยฝ่ายไทยไดผ้ลักดันประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การให้รสัเซยีพิจารณา
น าเข้าสินค้าอาหารและเกษตรจากฝ่ายไทยเพิ่มขึ้น โดยไทยพร้อมที่
จะเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้กับรัสเซีย การเร่งรดัให ้
ฝ่ายรสัเซยีส่งผูเ้ชี่ยวชาญมาตรวจสอบโรงงานส่งออกสินค้าประมงท่ี
ยังค้างอยู่โดยเร็ว รวมทั้งเชิญชวนให้รัสเซยีเข้าร่วมการลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) 
และร่วมเป็น Development Partner ของ ACMECS ซึ่งฝ่ายรสัเซยี
ได้แสดงความสนใจในโครงการ EEC โดยเฉพาะในสาขาอากาศยาน 
เทคโลยดีิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานระบบราง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งยังได้เห็นพ้องกนัท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนของ
ภาคเอกชนและการจัดกจิกรรมสมัมนาและจับคู่ทางธุรกิจระหว่าง
ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย การส่งเสรมิการใช้เงินสกลุท้องถิ่น  
การขยายจ านวนนักท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่าย การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการใช้บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินของรัสเซีย  
การส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน และความร่วมมือในสาขาพลังงาน
และเวชภณัฑ์ เป็นต้น 
   ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบบันทึกการประชุม (Agreed 
Minutes) ซึ่งมีสาระส าคญั คือ การแสดงเจตนารมณร์่วมกันของ
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หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศท่ีจะส่งเสริม 
ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อย่างครอบคลมุ ได้แก่ ดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ การทหาร ความมั่นคง การเงินการธนาคาร การเกษตร 
พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา การสาธารณสุข 
การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ตลอดจนความร่วมมือในระดับภูมภิาค เช่น ASEAN ACMECS ACD 
ASEM CICA ทั้งนี้ โดยมีเปา้หมายเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
กันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคต  
   ภายหลังการประชุม JC7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ 
และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้สหพันธรัฐรัสเซยี 
ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างภาครัฐและ
เอกชนจ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
อุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้าแห่งสหพันธรัฐรสัเซียด้านความร่วมมือในการพัฒนา
อุตสาหกรรม พิธีสารระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับส านักงาน 
เฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสตัว์แหง่สหพันธรัฐรสัเซียว่าด้วย
ข้อก าหนดความปลอดภัย คณุภาพ และสุขอนามยัพืชส าหรับ 
การจัดส่งธัญพืชและผลติภณัฑ์ธัญพืชของทั้งสองฝ่าย และบันทึก
ความเข้าใจระหว่างหอการค้าไทย – รัสเซียกับสภาธุรกิจรัสเซีย – ไทย  
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   หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
สหพันธรัฐรสัเซยียังไดเ้ข้าเยีย่มคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และพบหารือข้อราชการกับนายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
๔. การประชุมคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วย 
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย – จีน (คกร.)  
ครั งที่ ๒๒ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวรีะศักดิ์ ฟูตระกลู รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และ นายจาง เจีย้นกว๋อ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน เป็นประธานร่วมในการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมระดับรฐัมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการ ไทย - จีน (คกร.) ครั้งท่ี ๒๒ ณ โรงแรม 
แชงกรี-ลา 
   การประชุมคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย - จีน เป็นกลไกความร่วมมือ
ภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนว่าด้วย 
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการ ซึ่งลงนามเมื่อปี ๒๕๒๑ 
มีก าหนดจดัการประชุมทุก ๒ ปี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทตีิดตามผลและอนุมัติการด าเนินงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
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โครงการซึ่งมรีูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลีย่นการดูงาน 
โครงการวิจัยและพัฒนาร่วม โครงการความร่วมมือทวิภาคี รวมทั้ง
ความร่วมมือไตรภาคีที่ท้ังสองฝา่ยได้ขยายความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการให้แก่ประเทศท่ีสามด้วย โดยมี ๕ สาขา
ส าคัญ ได้แก่ การเกษตร สาธารณสุข พลังงาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
   คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการไทย - จีน ครั้งท่ี ๒๒ ได้ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินโครงการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๑ และได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการแลกเปลี่ยนการดูงาน รวม ๖ 
โครงการ และโครงการทวิภาคี ๖ โครงการ ในด้านที่เป็นประโยชน์
ร่วมกัน เช่น การบริหารจดัการแหล่งน้ าระดับชุมชน พลังงานไฟฟ้า
ขนาดเล็ก พลังงานสเีขียว พืชสมุนไพร การพัฒนาเมลด็พันธ์ุข้าว 
การปลูกหม่อนเลีย้งไหม และการใช้ระบบเซนเซอร์ติดตามตัวเพื่อ
ดูแลผูสู้งอายุแบบอัจฉริยะ 
๕. การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสลุใหญ่ประจ าภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกใต้ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๙-๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
   เมื่อ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศได้
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จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกใตป้ระจ าป ี๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ  
“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการต่างประเทศท่ีมีพลวัตและ
เอกภาพ ท่ามกลางความท้าทายของการเมืองและเศรษฐกิจโลก”  
ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทด้านการต่างประเทศ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพลวตั
ทางเศรษฐกิจมากที่สดุในโลก ในขณะเดียวกันก็มสีถานการณ ์
ความตึงเครยีดที่มหาอ านาจทั้งแข่งขันและร่วมมือกัน  
   นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้กลา่วมอบนโยบายต่างประเทศ 5S ซึ่งประกอบด้วย (๑) 
Security/มีความมั่นคง (๒) Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน  
(๓) Standard/มีมาตรฐานสากล (๔) Status/มีสถานะและ
เกียรตภิูมิ และ (๕) Synergy/มีพลัง ซึ่งเน้นการด าเนินนโยบาย 
การต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและพลวัตเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี รวมทั้ง 
เชื่อมไทยสูโ่ลก เชื่อมโลกสู่ไทยในทุกมิติ และส่งเสริมให้ประเทศไทย
มีบทบาทน าและไดร้ับการยอมรับในประชาคมโลก 
   ในการประชุมครั้งนี้ เอกอัครราชทูตและกงสลุใหญ่ไทยประจ า
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ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกใตไ้ด้หารือเกี่ยวกับ
การเป็นประธานอาเซยีนของไทยในปี ๒๕๖๒ เพื่อน าพาอาเซียนไปสู่
การ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยเฉพาะการสวม “หมวก” 
ประธานอาเซยีนในการสนบัสนุนเสถียรภาพในภูมิภาค อาทิ 
สถานการณ์ในรัฐยะไข่ ทะเลจีนใต ้และคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้ง 
การสร้างความเข้มแข็งแก่อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง และการส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคดังกล่าว 
   ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการสรา้งขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทยในภูมิภาค และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
มายังอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor – EEC) และการยกระดับ 
ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม ภายใต้
นโยบาย Thailand ๔.๐ โดย ดร.ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ
ส านักงาน EEC เป็นผู้บรรยายและร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ ่
๖. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลกัษณ์ของประเทศ
ไทยในประเทศมุสลิม เมื่อ ๑๑ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   เมื่อ ๑๑ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศ  
โดยกรมสารนิเทศ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
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ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประเทศมสุลิม โดยได้เชิญสื่อมวลชน
จากประเทศในเอเชยีกลาง ได้แก่ คาซัคสถาน ครี์กีซสถาน และ 
อุซเบกสิถาน เยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานศักยภาพดา้นการท่องเที่ยวของ
ไทยที่มีศักยภาพในการรับรองนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึง
นักท่องเที่ยวจากประเทศมสุลิม และรับทราบถึงความเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมเพื่อน าขอ้มลูไปประชาสมัพันธ์ใหเ้ป็นที่รูจ้ักและเขา้ใจ 
อย่างแพร่หลายมากขึ้นดว้ย 
   ในโอกาสนี้ คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อรับทราบเกี่ยวกับความเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมของไทย ผา่นการเลา่เรื่องราวถึงความเป็นมาและวิถี
ชีวิตของชาวมุสลิมในประเทศไทยที่อยู่ร่วมกับชุมชนต่างศาสนา ด้วย
สันติและความสามคัคีปรองดองมาหลายศตวรรษ และ ๒) 
Thailand Halal Assembly ค.ศ. ๒๐๑๘ ซึ่งจดัโดยศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย เพือ่รับทราบเกี่ยวกับศักยภาพและ
พัฒนาการของอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งการรับรองมาตรฐาน
สินค้าฮาลาลของประเทศไทยท่ีน าไปสู่การขยายผลทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าฮาลาล เพื่อให้เป็นสินคา้ช้ันน าที่มี
คุณภาพระดบัโลกและไดร้ับการยอมรับจากสถาบันอาหารและสถาบันวิจยั
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ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ทั่วโลก  
การรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศที่ส าคัญ 
การรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (High-level 
Intergovernmental Conference to Adopt the Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – 
GCM) เมื่อ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   เมื่อ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยสิริ อนะมาน ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหนา้คณะ
ผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงระหว่างรัฐเพื่อรับรอง
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย  
เป็นระเบียบ และปกติ (High-level Intergovernmental 
Conference to Adopt the Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration – GCM) ณ เมืองมารร์าเกช 
ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยมีผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติ เชน่ 
เลขาธิการสหประชาชาติ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๓ 
ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน
ระหว่างประเทศ ประมุขแห่งรัฐ หวัหน้ารัฐบาล รัฐมนตรี และผู้แทน
ระดับสูงจากมากกว่า ๑๖๐ ประเทศ ตลอดจนผู้แทนองค์การ

 
 
๔. ผลักดันบทบาทไทยท่ี
สร้างสรรค์และรับผดิชอบ 
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระหว่างประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และผู้แทนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเข้าร่วมด้วย 
   หัวหน้าคณะผูแ้ทนไทยได้กลา่วถ้อยแถลงในวาระต่าง ๆ โดย
ในช่วงการประชุมเต็มคณะ ไดย้้ าถึงการสนับสนุนของประเทศไทย
ต่อ GCM บนหลักการการรักษาสมดุลระหว่างมติิด้านความมั่นคง 
การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน และบนพื้นฐานการพัฒนา 
ความร่วมมือกับประชาคมระหวา่งประเทศ และกับทุกภาคส่วนใน      
   การน า GCM ไปปฏิบัติ ส่วนในช่วงการหารือรายประเด็น ไดร้่วม
แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการน า GCM ไปปฏบิัติทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมภิาค และระดับโลก ตลอดจนการสร้าง 
ความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการน า GCM ไปปฏิบตัิใน
ระยะยาว นอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยยังได้เข้าร่วมกลา่ว 
ถ้อยแถลงในงานเฉลมิฉลองการครบรอบ ๗๐ ปี ปฏญิญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนษุยชนเมื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
กิจกรรมด้านสิทธมินุษยชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน   
งานครบรอบ ๗๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน และ ๑ 
ปี การประกาศวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน 
Thailand ๔.๐ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน – มุ่งสูส่ังคมที่ห่วงใยและ
แบ่งปัน เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลักดันบทบาทไทยท่ี
สร้างสรรค์และรับผดิชอบ 
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 



๑๗ 
 

 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

   เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวง 
การตา่งประเทศ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และส านักงานข้าหลวงใหญผู่้ลีภ้ัย
แห่งสหประชาชาติ จดั “งานครบรอบ ๗๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และ ๑ ปี การประกาศวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชน
ร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน – มุ่งสู่สังคมที่
ห่วงใยและแบ่งปัน” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
โดย ดร. วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ท่ีปรกึษากระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นประธานกล่าวเปดิงาน ร่วมกบันายสมณ์ พรหมรศ อธิบด ี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และนางสาว 
Cynthia Veliko ผู้แทน OHCHR ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
องค์การระหว่างประเทศ เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจ  
รวมประมาณ ๑๕๐ คน เข้าร่วม  
   งานครบรอบ ๗๐ ปี ปฏิญญาสากลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักรูเ้กี่ยวกับสิทธิมนษุยชนในสังคมไทย สนับสนนุการ
ขับเคลื่อนงานด้านสิทธมินุษยชนในไทยและระหวา่งประเทศ และย้ า
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเป็นส่วนหนึ่ง

ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย  
 



๑๘ 
 

 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ของกิจกรรม Thailand’s Human Rights Month ร่วมจดัโดย
หน่วยงานของไทยและต่างประเทศ และภาคประชาสังคม  
   กิจกรรมหลักประกอบด้วย (๑) การเสวนากับ น.ส.ไปรยา  
ลุนด์เบริ์ก ทูตสันถวไมตรีส านักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่ง
สหประชาชาติประจ าประเทศไทย (๒) การเปิดตัวโครงการสื่อไทย
กับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนษุยชนของกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง โดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ (๓) การเปิดตัวหนังสอื “ความฝันของเด็กชายก้อนเมฆ” 
นิทานชุดส่งเสริมความรู้ดา้นสิทธมินษุยชน โดย น.ส. กนกนันท์ ธูปะเตมีย ์ 
นักเขียนเยาวชน (๔)  ผู้เข้าร่วมงานได้พ่นสีงานศลิปะบนพ้ืนผ้าใบที่
สะท้อนการเฉลิมฉลอง ๗๐ ปี ปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
โดยผลงานจะน าไปมอบใหส้หประชาชาติในโอกาสที่เหมาะสม  
   ในโอกาสนี้ ท่ีปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมที่ห่วงใยและ
แบ่งปัน โดยเน้นว่า (๑) ไทยมีต้นทุนที่ดีในการท างานด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ที่ผา่นมา ไทยมี
พัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและมีความมุ่งมั่นในระดับสูง รวมถงึ 

การประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ (๒) ไทยจะไม่หยดุที่จะ
พัฒนาและต่อยอดการท างานด้านสิทธิมนุษยชน เพราะความท้าทาย 



๑๙ 
 

 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

คือ โอกาสที่จะปรบัปรุงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยกระทรวง
การต่างประเทศมีบทบาทในการ “เชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมโลกสูไ่ทย” 
(๓) นวัตกรรมเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะการเสนอวิธีการแก้ไขรูปแบบ
ใหม่ ๆ ท่ีจับต้องได้ การเข้าถึงกลุม่เยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ๆ 
ผ่านสื่อและวิธีใหม่ ๆ (๔) การปฏบิัติและการมีความส่วนร่วมโดย 
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 
๗.๑  

เร่งส่งเสริมความ
เช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน ใน
ภูมิภาคอาเซียน
และขยายความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน 
 

นโยบายที่ ๕.๕ 
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเช่ือมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ ๕.๕.๓ การสร้าง 
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ๑. การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับ
เลขาธิการอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าคัญการด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ 
   เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ได้หารือกับดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย (Dato 
Paduka Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน เพื่อเตรียมการและ
หารือเกี่ยวกับแนวทางการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นท่ีไทย
จะให้ความส าคัญในช่วงการด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนในปี 
๒๕๖๒ โดยได้หารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความร่วมมือกับ
เลขาธิการอาเซียนในการผลักดันแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ  
ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) 

๒. ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียน 
๔. ผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์
และรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับ
ของประชาคมโลก 
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ 
๖. เสรมิสร้างภาพลักษณ์ 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อไทย 

  



๒๐ 
 

 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ตลอดจนบทบาทที่เขม้แข็งยิ่งข้ึนของเลขาธิการอาเซยีน  
การสนับสนุนส าหรับศูนย์อาเซียนต่าง ๆ ที่จะจัดตั้งข้ึนท่ีไทย และ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของส านักเลขาธิการอาเซียน 
ด้านงบประมาณและบุคลากร 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานไทยกบัส านักเลขาธิการอาเซียนในการรับมือและ
มีข้อริเริ่มในกรอบอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีก้าวกระโดดและ 
การปฏิวัติอตุสาหกรรมครั้งท่ี ๔ และเตรียมการส าหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล อีกท้ังได้ขอรับการสนับสนนุจากส านักเลขาธิการอาเซียนใน
การประสานงานกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ประเทศสมาชิกอาเซียน คูเ่จรจา 
และภาคีภายนอก โดยเฉพาะในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่างสามเสา
หลักของประชาคมอาเซียน และแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกับส านัก
เลขาธิการอาเซียนเกีย่วกับการสรา้งความยั่งยืนในทุกมิติ หรือ 
Sustainability of Things (SoT) ทั้งนี้ ได้เน้นว่าฝ่ายไทยสนบัสนุน
บทบาทที่เข้มแข็งยิ่งข้ึนของเลขาธิการอาเซียนในการท าหน้าที่เป็น 
ผู้ประสานงานในประเด็นที่คาบเกี่ยวของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเด็นที่ไทยให้ความส าคญั เช่น เรื่องการบริหารจดัการชายแดน 
การส่งเสริม ความเช่ือมโยง และการส่งเสริมความร่วมมือด้าน 



๒๑ 
 

 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/
ข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
วันที่และ

สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นต้น 
๒. การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับ
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย 
   เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมตัถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนางเร็ตโน 
เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
อินโดนีเซีย เกีย่วกับประเด็นความร่วมมืออาเซียนภายใต้แนวคิด
หลัก “Advancing Partnership for Sustainability” ในช่วง 
การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และ 
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินโดนีเซีย 

 

 


