
รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
กระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 (๑) ปกป้องและ 

เชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย ์ 
(๒) เผยแพร่
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจรงิ
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
และพระราช
กรณียกิจ 
(๓) สนับสนุน
โครงการ
ทั้งหลายอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ 
(๔) ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ี
สถานศึกษา 
หน่วยงานของ
รัฐเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการ
ทรงงาน และ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕: 
การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงแหง่ชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 

 การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล 
เสริมสิรมิงคลทั่วโลก 
เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
กระทรวงการต่างประเทศไดร้่วมมอืกับกระทรวง
วัฒนธรรมในการจดักิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี                  
ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก"  
โดยอาราธนาประมุขสงฆ ์และเชิญรัฐมนตร ี 
พร้อมผู้บริหารระดับสูงจาก ๑๒ ประเทศ ได้แก ่
ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจกัรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มองโกเลีย สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนยิม
ประชาธิปไตยศรีลงักา และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมอัญเชิญ 
พระบรมสารีริกธาตหุรือพระพุทธรูปที่ส าคัญจาก
ประเทศดังกล่าวมาประดิษฐานใหพุ้ทธศาสนิกชน                 
ได้กราบสักการะบูชา 
พิธพีระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
- เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้น าคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่าง
ประเทศ พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วมพิธีพระราชทาน 

๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ

  



๒ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

สามารถน าหลัก
ดังกล่าวมา
ประยุกตใ์ช้ใน 
การปฏิบัติ
ราชการและ 
การพัฒนา 
รวมถึงเรง่ขยาย
ผลโครงการที่
ทรงวางรากฐาน
ไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์
และเกิด
ประโยชน ์
ในวงกว้าง 

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ีเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค ์ณ พระที่นัง่
จักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และทรงเป็น
ประธานมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลในสาขา
การแพทย์ ได้แก ่ศาตราจารย์นายแพทย์ไบรอัน เจ. 
ดรูเคอร์ (Professor Brian J. Druker) ซึ่งเป็นผู้น า 
ในการพฒันาหนึง่ในยาต้นแบบของการรักษา
โรคมะเรง็แบบมุ่งเป้า คือ อมิาทินิบ (Imatinib) 
ส าหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรงัชนิด
ซีเอ็มแอล (CML) และศาสตราจารย์ ดร. แมรี ่แคลร ์
คิง (Professor Dr. Mary-Claire King) ซึ่งเป็น 
ผู้ค้นพบยีนอันเป็นสาเหตุของโรคมะเรง็เต้านม ผู้ได้รับ
รางวัลในสาขาสาธารณสุข ได้แก ่ศาสตราจารย์
นายแพทย์จอห์น ดี. คลีเมนส์ (Professor John D. 
Clemens) จากสหรัฐอเมริกา และศาสตราจารย์
นายแพทย์ยอน อาร์ โฮล์มเกรน (Professor Jan R. 
Holmgren) จากราชอาณาจักรสวีเดน ผู้ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าวิจัย และพฒันาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ข้อ 
๒.๔ 

(๑) เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ 
อันดีกับนานา
ประเทศ ซึง่เป็น
ส่วนส าคัญต่อ 
การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 
การสร้าง 
ความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  

 การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายอันเดรย์            
บาบิช นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ระหว่าง
วันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
- นายอันเดรย ์บาบิช นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก 
ได้พบหารืออย่างเป็นทางการกับพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือ

๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน  
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  

  



๓ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ราชการแผ่นดิน 
ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และ
สังคม 
(๒) ช้ีแจง
สถานการณ ์
และสร้าง             
ความเชื่อมั่น 
(๓) น ากลไก
ทางการทูตแบบ
บูรณาการมาใช้
ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่
ประชาชน 
ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น  
๓.๑ การคุ้มครอง 
ดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์
ของคนไทยใน
ต่างแดน  
๓.๒ การแลกเปล่ียน  
ทางการศึกษา 
วัฒนธรรม 
การค้า  
๓.๓ การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕: 
การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงแหง่ชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐: 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  
เพื่อการพัฒนา 
 

เกี่ยวกับแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐเช็กอย่างกว้างขวาง ทัง้ด้าน 
ความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริมการค้า
และการลงทุนระหวา่งกัน การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และความร่วมมือไตรภาคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อย่างยัง่ยืนในประเทศท่ีสามโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
การเยือนไทยของนางมาริส เพยน์ รัฐมนตรีว่าการ
ต่างประเทศออสเตรเลีย ในฐานะแขกของกระทรวง
การต่างประเทศ เมื่อวันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  
- นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย 
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเปน็ทางการในฐานะ
แขกของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๒ โดยระหว่างการเยือนดังกล่าว 
รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย               
ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง                       
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย 
ความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทลัระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลียกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคม และเข้าพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ 
 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน  
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
 
 
 
 



๔ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ทรัพยากรมนุษย ์
และการเปิดโลก
ทัศน์ให้มี
ลักษณะสากล 

- การเยือนครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกบัออสเตรเลียที่ด าเนิน 
มาอย่างยาวนานถึง ๖๖ ป ีให้แนน่แฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิต ิ
และเป็นโอกาสที่ท้ังสองฝ่ายจะแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึง 
การด าเนินงานในฐานะประธานอาเซียนของไทย 
ตลอดจนหารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนท่ีใกล้ชิด
ระหว่างไทยกับออสเตรเลียในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก 
การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของดาโตะ ไซฟุดดิน 
อับดุลละฮ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
- เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือ
กับดาโตะ ไซฟุดดิน อับดุลละฮ์ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซยี ในโอกาสเยือนไทย
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวง 
การต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทัง้สอง
ประเทศยินดีต่อความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซียทีใ่กล้ชิด 
มีพลวัตและมีความคืบหน้าอยา่งเป็นรูปธรรม ทัง้สอง
ฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือส าคัญต่าง ๆ อาทิ 
การขยายเวลาท าการของด่านศุลกากรสะเดา –  
ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตมั การส่งเสริมความเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคมระหว่างกัน ความร่วมมือเพื่อ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน นอกจากน้ี ไทยแสดงความพร้อม
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เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีไทย - มาเลเซยี ครั้งที ่๑๔  
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และมาเลเซียแสดง 
ความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจ าปี (Annual 
Consultation) ครัง้ที่ ๗ ซึง่นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย
จะเป็นประธานร่วมในช่วงครึง่หลังของป ี๒๕๖๒ 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย - เวียดนาม ครั้งท่ี ๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ 
- เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
ร่วมกับนายฝ่าม บิง่ห ์มงิห ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวยีดนาม            
ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๓                  
โดยสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการไทย 
- เวียดนามช่วงที ่๒ (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) เพื่อมุง่
ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง 
รวมถึงทบทวนความคืบหน้าและหารือแนวทางความ
ร่วมมือต่อไปในหลายประเด็น ได้แก่ การส่งเสริมความ
เช่ือมโยง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงาน        
การร่วมกันแกไ้ขปัญหาการท าประมง IUU และ              
ความร่วมมือในกรอบอาเซียน การประชุมฯ ครัง้นี ้ 
เป็นการเตรียมการและก าหนดผลลัพธ์ส าคัญส าหรับ
การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่
เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat - JCR) ที่จะจัด

 
 
 
 
 
 
๑. Security มีความมั่นคง 
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๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
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ที่เวียดนามในช่วงเวลาทีส่ะดวกของทั้งสองฝ่ายต่อไป 
- ภายหลังเสร็จส้ินการประชุมฯ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศเวียดนาม
ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตร ีโดยได้หารือประเดน็ความร่วมมือ
ส าคัญ เช่น การส่งเสริมมูลค่าการค้า การแก้ไข
อุปสรรคด้านการส่งออกรถยนต ์และการส่งเสริม 
ความเชื่อมโยงระหว่างกันและภายในอนุภูมิภาค  
ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน   
ของไทยเพื่อผลักดันเรื่องการพฒันาท่ียั่งยืน 
เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ดร. Victoria Kwakwa 
รองประธานธนาคารโลกส าหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ
ข้อราชการกับนายวีระศักดิ ์ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวง 
การต่างประเทศ เพื่อย้ าการสนับสนุนการเป็นประธาน
อาเซียนของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพฒันาท่ี
ยั่งยืน นอกจากน้ี ประเทศไทยและธนาคารโลกเห็น
พ้องที่จะร่วมกันจัดการประชุม ASEAN High-Level 
Meeting on Human Capital Development ใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ ตามข้อเสนอของ
นายกรัฐมนตร ีในท่ีประชุมผู้น าอาเซียนกับองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีบาหลี เมื่อวันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
พร้อมกันนี้ ธนาคารโลกจะสนับสนุนข้อริเริ่มของไทย
ในเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อให้
เกิดทั้งอาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) และ
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๔. Status มีสถานะและ
เกียรติภูม ิมีอ านาจต่อรอง
เพื่อรักษาและเพิ่มพูน
ผลประโยชน์แห่งชาตใิน
ทุกมิต ิ
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ภูมิภาคที่ไร้รอยต่อ (Seamless Region) 
การบรกิารรับรองเอกสารราชการสองภาษา: 
ของขวัญแด่ประชาชน 
- เมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงการ
ต่างประเทศโดยกรมการกงสุลร่วมกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ได้จดังานแถลงข่าวร่วมเรื่อง  
“การบริการรับรองเอกสารราชการสองภาษา: 
ของขวัญแด่ประชาชน” โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ 
อธิบดีกรมการกงสุลและ ร.ต.ท. อาทิตย์ บญุญะโสภัต 
อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้กล่าว และร่วมมอบ
ของขวัญป ี๒๕๖๒ แด่ประชาชน 
- เอกสารราชการสองภาษาแบ่งเปน็ ๑๒ ประเภท 
ได้แก ่๑) ทะเบยีนคนเกดิ/สูติบัตร ๒) ทะเบียน 
คนตาย/มรณบัตร ๓) ทะเบยีนบ้าน ๔) หนงัสือรับรอง
การเกิด ๕) รายการบัตรประจ าตัวประชาชน  
๖) ทะเบียนสมรส ๗) ทะเบียนหยา่ ๘) ทะเบียนบันทึก
ฐานะแห่งครอบครัว ๙) ทะเบียนการเปล่ียนช่ือตัว 
๑๐) ทะเบยีนการตั้งช่ือสกุล ๑๑) ทะเบียนการร่วมใช้
ช่ือสกุล และ ๑๒) ทะเบยีนเปล่ียนช่ือสกุล โดยจะเริ่ม
ให้บริการตัง้แต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒  
- การจดัท าเอกสารราชการสองภาษานี้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ที่ได้
เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณา
จัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการสองภาษา (ภาษาไทย
ควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ ซึ่งความร่วมมือระหว่างกรมการกงสุลและ

 
๓. Standard มีมาตรฐาน 
การบังคับใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 
๕. Synergy มีพลัง  
มีอ านาจต่อรองเพื่อรักษา
และเพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
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กรมการปกครองในเรื่องดงักล่าวท าให้การบริการ
ประชาชนด้านการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กรมการกงสุล 
โดยเฉพาะเอกสารทะเบยีนราษฎรและทะเบียน
ครอบครัวมีความสะดวกสบายขึ้น ประชาชนไม่ต้อง 
น าเอกสารไปแปล 
การส่งมอบและรับมอบโบราณวตัถุ ศิลปวัตถุจาก
สหรัฐอเมรกิากลับคืนสู่ประเทศไทย 
- เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางรยุาภรณ ์ 
สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และนายอรุณศักดิ ์
กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร เปน็ผู้แทนในการส่ง
มอบและรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกา
กลับคืนสู่ประเทศไทย ณ ส านักหอสมุดแห่งชาต ิ 
โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน ์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นสักขีพยาน 
- การส่งมอบ - รบัมอบโบราณวตัถุดังกล่าวเกิดขึ้นด้วย
ความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ซึง่ได้รับมอบ
โบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตรท์ี่มีแหล่งก าเนิดใน
ประเทศไทยจากชาวอเมริกัน และชาวไทยใน
สหรัฐอเมริกา รวมจ านวน ๔๖ ช้ิน 
- นอกจากนี้ การส่งมอบ - รับมอบโบราณวัตถใุนครัง้นี ้
เป็นครัง้ที่สอง (ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
ภายใต้คณะกรรมการตดิตามโบราณวัตถุของไทยใน
ต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยกระทรวง 
การต่างประเทศ และกระทรวงวฒันธรรม  
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการด าเนินภารกิจติดตาม

 
 
 
 
 
๔. Status มีสถานะและ
เกียรติภูม ิมีอ านาจต่อรอง
เพื่อรักษาและเพิ่มพูน
ผลประโยชน์แห่งชาตใิน
ทุกมิต ิ
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมติ ิ



๙ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

โบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศให้กลับคืนมาเป็น
สมบัติและมรดกวัฒนธรรมของชาติต่อไป 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
 (๑) สร้างความ

ร่วมมือและ
เจรจากับ
ต่างประเทศ 
เพื่อรักษา
ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ
ของชาต ิ
(๒) เพิม่ขีด
ความสามารถ
ของ
ผู้ประกอบการ
ให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โดยเพิ่มองค์
ความรู ้พฒันา
ผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมด้าน
การตลาดและ
โอกาสในการ
ลงทุนใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ          
ทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแหง่ชาตเิพื่อ
การพัฒนาประเทศ   
สู่ความมั่งคัง่และ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐: 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 
 

 สหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบเหลืองของ                
ภาคประมงไทย เมื่อวันที ่๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
- เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สหภาพยุโรปได้
ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย 
เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแกไ้ข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU) ของไทย ซึง่มีพฒันาการมา
อย่างต่อเนื่องนับตัง้แต่ไทยได้รบัสถานะใบเหลืองเมื่อ 
ปี ๒๕๕๘ จนประสบความส าเร็จในการยกระดับ
อุตสาหกรรมการประมงของไทยท้ังระบบเทียบเท่า
มาตรฐานสากลในปจัจุบัน 
- พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตร ี                     
ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้เดินทางไปร่วมงาน 
แถลงข่าวกับนายเคอเมน ูเวลลา กรรมาธิการยุโรป 
ด้านส่ิงแวดล้อม กิจการทางทะเล และประมง ณ 
ส านักงานใหญ่สหภาพยุโรป กรงุบรัสเซลส์ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒               
เพื่อแถลงถึงความส าเร็จของไทยภายใต้ความร่วมมือ
กับสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการท าประมง 
ผิดกฎหมาย ทัง้ในด้านกรอบกฎหมาย การบริหาร
จัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การตรวจสอบ 
ควบคุม และเฝ้าระวงั การตรวจสอบย้อนกลับ  
และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งท าให้สหภาพยุโรปเห็นว่า 

๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๓. Standard  
มีมาตรฐานสากล  
การบังคับใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๐ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ต่างประเทศ ขณะนี้ไทยมีกลไกแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย
ที่เข้มแข็งที่สุดในภูมิภาค และสามารถเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีให้กับประเทศต่าง ๆ ที่มีปัญหาเดียวกันได ้
- รองนายกรัฐมนตรยีังได้กล่าวในการแถลงข่าวว่า  
ในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ไทยจะให้
ความส าคัญกับการสง่เสริมความยัง่ยืนในทุกมิต ิ                  
และการท าประมงอย่างยัง่ยืนจะเป็นหนึ่งในล าดับ
ความส าคัญที่ไทยจะผลักดันในช่วงที่ไทยเป็นประธาน
อาเซียน นอกจากน้ี ยังไดเ้สนอท่ีจะยกระดับ 
ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปไปสู่การส่งเสริม 
ความยั่งยืนทางทะเลในทุกมติิ ทัง้ในด้านการรักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของพลังขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ของสหประชาชาต ิ
ข้อที่ ๑๔ ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ยืน  
- นอกจากน้ี รองนายกรัฐมนตรยีังได้ย้ าว่า ไทยไม่ได ้
ให้ความส าคญัแต่เรื่องการประมงอย่างยัง่ยืนเท่านั้น  
แต่ยังให้ความส าคัญกับการประมงอย่างมีจริยธรรม 
โดยจะควบคุมดแูลแรงงานภาคประมงใหไ้ดร้ับ 
การคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานของอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization – ILO) และหลักการของสหประชาชาติ
ว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยไทยจะแสดง
บทบาทน าในการเป็นประเทศแรกในเอเชียทีใ่ห้
สัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๑๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ว่าด้วยการท างานในภาคประมง ในช่วงปลายเดือน
มกราคมศกนี ้
- ในโอกาสนี้ นายเวลลาได้ชื่นชมการท างานอยา่งหนัก
และตรงไปตรงมาของไทยจนสามารถท าใหไ้ทย
สามารถด าเนินการตามพันธกรณรีะหว่างประเทศด้าน
การขจัดการท าประมงผิดกฎหมายได้อย่างสมบูรณ ์
และชื่นชมความส าเร็จของไทยในการแก้ไขปัญหา 
การท าประมงผิดกฎหมายได้อย่างครบถ้วนในทุกดา้น 
ตลอดจนความก้าวหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหา
ด้านแรงงานในภาคประมง ส่งผลให้เกิดการปฏิรูป
ประมงไทยท้ังระบบ ซึง่เป็นผลส าเร็จของความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยทั้งสองฝ่ายจะ
ร่วมมือสานต่อภารกิจการต่อต้านการท าประมง 
ผิดกฎหมายทั้งในระดับภูมิภาคและการส่งเสรมิ 
หลักสมุทราภิบาลในระดับโลกต่อไป 
กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวระบบขอวีซ่า
ออนไลน์ (Thai e-Visa) ในประเทศจีน 
- เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายชัยสิริ อนะมาน 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นประธานพิธีเปดิตัวระบบขอรบัการตรวจลงตรา
หรือวีซ่าออนไลน์ (Thai e-Visa) ระยะแรกของไทย
อย่างเป็นทางการ ที่ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรงุปักก่ิง โดยมีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต 
ณ กรงุปักก่ิง นายชาตร ีอรรจนานนัท์ อธิบดี 
กรมการกงสุล และนายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมท าพิธีเปิดตัวด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๓. Standard  
มีมาตรฐานสากล  
การบังคับใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 



๑๒ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

- ระบบขอวีซ่าออนไลน์ของไทยระยะแรก  
จะเริม่ให้บริการที่กรงุปักก่ิงเป็นแห่งแรกในวันที ่๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะขยายไปยังเมืองอื่น ๆ ใน
จีนในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยให้
สามารถขอวีซ่าออนไลน์ไดด้้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว 
และสามารถยื่นค าร้องได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
- ทั้งนี้ การน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในระบบ
ดังกล่าวจะสร้างความประทับใจในการใหบ้ริการผ่าน
ระบบ Thai e-Visa และท าให้การท่องเที่ยวไทยเติบโต
อย่างยัง่ยืนด้วยระบบท่ีมีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับ
การใหบ้ริการแห่งอนาคต 

๗. การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 
๗.๑ 

เร่งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า  
การลงทุน  
ในภูมิภาค
อาเซียนและ
ขยายความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแหง่ชาตเิพื่อ

 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่าง          
ไมเ่ป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  
- นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
การต่างประเทศเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ซึง่เป็น 
การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในช่วงที่ไทยเป็น
ประธานอาเซยีน ป ี๒๕๖๒ โดยผู้แทนประเทศสมาชิก
อาเซียนได้หารือและก าหนดทิศทางการขับเคลื่อน
อาเซียนในปี ๒๕๖๒ ประเด็นส าคญัที่มีการหารือกัน 
ได้แก ่ความยัง่ยืนในทุกมติิ ความเช่ือมโยง การเจรจา
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(RCEP) ให้บรรลุผลส าเร็จในช่วงทีไ่ทยเป็นประธาน
อาเซียน การเตรียมความพร้อมของอาเซียนไปสู่

๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน รอบ
บ้านสงบ ปราศจากศตัร ู
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ

  



๑๓ 
 

ล าดับ 
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หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
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งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การพัฒนาประเทศ   
สู่ความมั่งคัง่และ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐: 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

อนาคต และประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาค 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป 
ครั้งท่ี ๒๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
- นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
การต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดบัรัฐมนตรี
อาเซียน - สหภาพยุโรป (ASEAN – EU Ministerial 
Meeting: AEMM) ครั้งที ่๒๒ ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
อย่างครอบคลุม และหารือถึงทิศทางการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
- ที่ประชุมฯ ไดเ้ห็นชอบในหลักการที่จะยกระดับ
ความสัมพันธ์อาเซียน – อียู จากการเป็น “หุ้นส่วน             
ที่เพ่ิมพูน” (Enhanced Partnership) สู่การเป็น 
“หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร”์ (Strategic Partnership) 
และได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกันในทุกมิต ิอาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยง 
การเรง่รดัการเจรจาจัดท าความตกลงอาเซียน – 
สหภาพยุโรปว่าด้วยการบริการเดนิอากาศแบบ                 
เต็มรปูแบบให้แล้วเสร็จภายในปีน้ี และการรื้อฟื้น 
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อียู  
รวมทั้งได้แลกเปล่ียนความเห็นเกีย่วกับความท้าทาย
ระหว่างประเทศท่ีส าคัญ อาทิ คาบสมุทรเกาหลี  
ทะเลจีนใต ้สถานการณใ์นรัฐยะไข ่สถานการณ์ใน
ยูเครน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย 
และการกีดกันทางการค้า 

 
๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน                
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
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เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี
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สาระส าคัญ 
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ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

- ไทยได้น าเสนอต่อท่ีประชุมฯ ถงึแนวคิดหลักใน 
การด ารงต าแหนง่ประธานอาเซียนของไทย กล่าวคือ 
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ยืน” รวมทั้งกล่าวถึง
ประเด็นส าคัญที่ไทยต้องการผลักดันใหเ้กิดผลที่เป็น
รูปธรรมในอาเซียนในปีน้ี ทั้งนี ้การพัฒนาท่ียัง่ยืน 
เป็นหนึ่งในประเด็นที่ส าคัญทางยทุธศาสตร์ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซยีนกับอียู ซึง่ที่ประชุมฯ  
ไดใ้ห้การสนับสนุนไทยในเรื่องข้างต้น รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและ
การหารือด้านการพฒันาท่ียัง่ยืน (ASEAN Centre  
for Sustainable Development Studies and 
Dialogue) ที่จะจัดตั้งทีไ่ทยในปีน้ี 
- ในโอกาสการเข้าร่วมประชุมนี้ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศยังไดห้ารือทวิภาคีกับผู้แทน
ระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกอียู ๖ ประเทศ 
ได้แก ่ลักเซมเบริ์ก ฮังการ ีโปแลนด์ บัลแกเรีย มอลตา 
และกรีซ โดยไดเ้ชิญชวนให้ภาคเอกชนของประเทศ
สมาชิกอียูมาลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษ                 
ภาคตะวันออก (EEC) ช้ีแจงพัฒนาการทางการเมือง           
ที่ไทยจะมีการเลือกตัง้ในปีน้ี รวมถึงแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณใ์นรฐัยะไข ่นอกจากน้ี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับ
นาย Neven Mimica กรรมาธิการยุโรปด้านความ
ร่วมมือและการพฒันาระหว่างประเทศ              
ของอียู เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็น
สักขีพยานการส่งมอบต าแหน่งประธานอาเซียน  
ของภาคเอกชน 
- เมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายวีระศักดิ์                       
ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นสักขีพยานในงานส่งมอบต าแหนง่
ประธานอาเซยีนของภาคเอกชน โดยกล่าวสุนทรพจน์
แสดงความยินดีกับผลงานของ ดร. โรเบิรต์ แย็พ 
ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซยีน - สิงคโปร์ในป ี
๒๕๖๑ และการรับต าแหนง่ประธานอาเซียนของ
ภาคเอกชนโดยคุณอรินทร ์จิรา ประธานสภาที่ปรึกษา
ธุรกิจอาเซียน – ประเทศไทย 
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า 
ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินกิจกรรมอาเซียน    
ของภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะประธานอาเซียน       
จนไปส้ินสุดที่การประชุมสุดยอดอาเซียนและการ
ประชุม ASEAN Business and Investment 
Summit (ABIS) 2019 ในช่วงปลายปี จะเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและต่อยอดซึ่งกันและกนั และที่ส าคัญจะ
เป็นโอกาสให้อาเซียนได้เพิ่มพูนคณุค่าเชงิยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบและครบวงจร 
พิธเีปิดตัวสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธาน
อาเซียนของไทย “คนรุ่นน้ี...เพื่อคนรุ่นหน้า” และ
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินและนักแสดงจิตอาสา 
- เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวง 
การต่างประเทศได้จัดพิธีเปดิตัวสปอตประชาสัมพันธ์ 

๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
 
 
 
 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
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การเป็นประธานอาเซยีนของไทย ปี ๒๕๖๒ “คนรุ่นนี้
...เพื่อคนรุ่นหน้า” และพิธีมอบเกียรติบตัรให้แก่ศิลปิน
และนักแสดงจิตอาสา ที่มีส่วนร่วมในสปอต
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ณ วิเทศสโมสร กระทรวง               
การต่างประเทศ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไดใ้ห้เกียรติ
เป็นประธานในพิธ ีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปิน
และนักแสดงจิตอาสา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากภาครัฐและ
ส่ือมวลชนเข้าร่วมด้วย 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าว
ขอบคุณศิลปินและนักแสดงจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การเป็น
ประธานอาเซยีนของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ 
ร่วมใจ กา้วไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership 
for Sustainability) และกล่าวถึงความร่วมมือใน
อาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทายในรปูแบบต่าง ๆ 
บนพ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพซึ่งกัน
และกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงความส าคัญ
ของการพฒันาท่ียัง่ยืนซึง่เป็นประเด็นหลักท่ีอาเซียน
ให้ความส าคญัในล าดับต้นและเปน็วาระที่ไทยจะ
ผลักดันในช่วงการด ารงต าแหนง่ประธานอาเซยีน           
ในป ี๒๕๖๒ รวมทั้งเน้นย้ าว่า ประชาคมอาเซียน              
เป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีคนไทยและชาวอาเซียนทุกคน             
ต้องร่วมมือกันขับเคล่ือนเพื่อคนรุน่หน้า 
 

๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิต ิ
 
 



๑๗ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

- ในโอกาสนี้ ได้มีการน าเสนอวีดทิัศน์เปิดตัวสปอต
ประชาสัมพันธ์ “คนรุ่นนี้...เพื่อคนรุ่นหน้า” วีดิทัศน์
เบื้องหลังการถ่ายท าสปอตประชาสัมพันธ์ดังกล่าว 
รวมทั้งสนทนากับศิลปินและนักแสดงจิตอาสา  
ซึ่งทุกท่านได้กล่าวถึงความประทบัใจและได้แสดง
ความยินดีทีไ่ด้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าสปอต
ประชาสัมพันธ์ชุดนี้ รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชน 
ชาวไทยมาร่วมกันเป็น “คนรุ่นนี”้ ที่มองไปสู่อนาคต
และส่งต่อประโยชน์ท่ีไดร้ับจากประชาคมอาเซียน 
ในด้านต่าง ๆ ให้กบั “คนรุ่นหน้า” ทั้งของประเทศ
ไทยและประชาคมอาเซียนโดยรวม 

 


