
รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ข้อ 
๒.๔ 

(๑) เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ 
อันดีกับนานา
ประเทศ ซึ่งเป็น
ส่วนส าคญัต่อ 
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และ
สังคม 
(๒) ช้ีแจง
สถานการณ ์
และสร้าง             
ความเชื่อมั่น 
(๓) น ากลไก
ทางการทูตแบบ
บูรณาการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่
ประชาชน 
ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น  
๓.๑ การคุ้มครอง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 
การสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: 
การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐: 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  
เพื่อการพัฒนา 
 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือ
ทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือ
ทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเฮก ระหว่างการเดินทางเยือน
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อยา่งเป็นทางการ              
ระหว่างวันท่ี ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
- ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงมิติความรว่มมือทวิภาค ี
ในด้านต่าง ๆ อาทิ อาหารและการเกษตร การบริหาร
จัดการน้ า และโลจิสติกส์ รวมทั้งแสวงหาช่องทางใหม่ ๆ 
ในการขยายความร่วมมือไปยังสาขาอ่ืน ๆ โอกาสนี ้
ฝ่ายไทยเชิญชวนให้ฝ่ายเนเธอร์แลนด์ขยายการค้า  
และการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาขาที่
เนเธอร์แลนด์มีความเช่ียวชาญ อาทิ การพัฒนา                 
โลจสิติกส์ โดยช้ีให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนที่มี
ศักยภาพใน EEC  
- ในส่วนของประเด็นภมูิภาคและระหว่างประเทศ 
ฝ่ายไทยยินดีที่เนเธอร์แลนด์สนใจขยายการมี
ปฏิสัมพันธ์ใน ACMECS และความร่วมมือไตรภาคี 
นอกจากน้ี ท้ังสองฝ่ายยังแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นใน
หัวข้ออ่ืน ๆ อาทิ ความร่วมมือในกรอบอาเซียน  

๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลเุป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรตภิูมิ มีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

ดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์
ของคนไทยใน
ต่างแดน  
๓.๒ การแลกเปลีย่น  
ทางการศึกษา 
วัฒนธรรม 
การค้า  
๓.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
และการเปิด 
โลกทัศน์ให้มี
ลักษณะสากล 

ความมั่นคง และสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ทั้งนี้  
ฝ่ายเนเธอร์แลนด์ยินดตี่อการประกาศจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไปในประเทศไทย และพัฒนาการที่จะน าไปสู่
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน โดยฝ่ายไทยได้ขอบคุณ
เนเธอร์แลนด์ที่สนับสนุนพัฒนาการด้านดังกล่าว 
ของไทย 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือ
กับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่  
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือ
ทวิภาคีกั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหพันธรัฐรสัเซยี ณ กรุงมอสโก ระหว่างการเดินทาง
เยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี  
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
- ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสรมิผลประโยชน์                   
ในหลายมติิ อาทิ ความร่วมมือด้านพลังงาน  
ด้านการค้า การคมนาคม และอตุสาหกรรม ตลอดจน
ความร่วมมือในการรับมือกับภัยคกุคามและ 
ความร่วมมือทางทหาร นอกจากน้ี ฝ่ายรสัเซียขอบคณุ
ไทยท่ีเห็นชอบการเปดิสถานกงสุลใหญ่รัสเซียที่  
จ. ภูเก็ต เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวรสัเซียที่เดินทางไป
เที่ยวไทยกว่า ๑.๕ ลา้นคนต่อปี  
- ในด้านพหุภาคี ฝ่ายรัสเซียยืนยันความพร้อมที่จะ
ร่วมมือกับไทยและอาเซียนเพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลเุป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรตภิูมิ มีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

รัสเซยี – อาเซียน และแสดงความสนใจประเด็นการ
พัฒนาท่ียั่งยืนโดยเห็นว่าจะช่วยสง่เสริมความมั่นคง   
ในภูมิภาค 
- ทั้งสองฝ่ายไดล้งนามแผนการหารือระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศ
รัสเซยี ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของ    
ทั้งสองประเทศในทุกมิต ิ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน
มาเลเซีย 
- เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ไดเ้ดินทางเยือนมาเลเซีย 
เพื่อสานต่อการพดูคุยกับรัฐมนตรวี่าการกระทรวง 
การต่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งเดินทางเยือนไทย                  
เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยในโอกาสดังกลา่ว                        
ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรมีาเลเซียด้วย  
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือ    
ทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มาเลเซียเกีย่วกับทิศทางความสมัพันธ์ไทย – มาเลเซีย 
และผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลจาก 
การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
มาเลเซียเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
- ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและ 
มีพลวัต และจะเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคง
และการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทย – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลเุป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรตภิูมิ มีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ 
 
 
 



๔ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

มาเลเซีย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอให้ยกระดับความร่วมมือด้าน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน โดยบูรณาการ 
การด าเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองฝั่ง                     
ซึ่งจะท าให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ   
รัฐทางภาคเหนือของมาเลเซยีมีชีวติความเป็นอยู่ทีด่ี
และสงบสุข  
- ส าหรับประเด็นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันตสิุข                  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า การพูดคุยจะด าเนิน
ต่อไปโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
 
การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหวัง อี้ 
มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน                    
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
- เมื่อวันท่ี ๑๕ - ๑๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒ มนตรีแห่งรัฐ
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางเยือนประเทศไทย
ตามค าเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ  
- ในการพบปะดังกล่าวท้ังสองฝ่ายได้แลกเปลีย่น
ทัศนะอย่างกว้างขวาง ลงลึก และครอบคลมุประเด็น
ทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศท่ีมีความสนใจ
ร่วมกัน มีประเด็นส าคญั ๆ คือ (๑) ทั้งสองฝ่ายได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลเุป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
๓. Standard  
มีมาตรฐานสากล  
การบังคับใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับพันธกรณี



๕ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

แลกเปลีย่นทัศนะเกีย่วกับประเดน็ระหว่างประเทศ               
ที่ส าคัญ อาทิ ความสัมพันธ์ระหวา่งมหาอ านาจ                    
การปฏิรปูคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
ข้อพิพาททางการค้าจีน - สหรัฐฯ และสถานการณ์                
ในคาบสมุทรเกาหลี (๒) ในประเดน็ทะเลจีนใต้                   
ไทยแสดงความยินดีที่จีนได้ให้ค ามัน่ท่ีจะให้การเจรจา
จัดท า COC แล้วเสรจ็ภายใน ๓ ปี รวมทั้งยินดีที่จีน    
ให้ค ามั่นในเรื่องเสรีภาพในการเดนิเรือและบินผ่าน
น่านฟ้าในทะเลจีนใต้ (๓) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วม
สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐               
ของสหประชาชาติ (๔) ในประเดน็ความร่วมมือใน
ภูมิภาคและอนภุูมิภาค ไทยได้เสนอวิสัยทัศน์ของไทย
ในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งจีนไดแ้สดงความ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ (๕) ไทยย้ าเจตนารมณ์ในการ
เชือ่มโยงความร่วมมือระหว่าง ACMECS) กับ GBA      
ซึ่งจีนยินดี ทั้งนี ้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุน
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขงบนพ้ืนฐาน
ของผลประโยชน์ร่วม (win - win) โดยค านึงถึง
พัฒนาการและความพร้อมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    
รวมถึงภาคประชาชน เป็นส าคญั (๖) ทั้งสองฝ่ายยินดี
ต่อความสมัพันธ์ไทย - จีนท่ีแน่นแฟ้นและมีพลวตัสูง
ในทุกระดับ โดยย้ าความมุ่งมั่นท่ีจะผลักดัน 
ความร่วมมือทวิภาคีให้เป็นรูปธรรม 
- การหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและจีนข้างต้น
ประสบผลส าเร็จดียิ่ง มีผลลัพธ์เปน็รูปธรรม  สานต่อ

ระหว่างประเทศ 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรตภิูมิ มีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

พลวัตที่ดีของความสมัพันธ์ไทย - จีน กับประโยชน์          
ในการขยายบางโอกาสเป็นความรว่มมือไตรภาคี                 
ซึ่งช่วยส่งเสรมิความสัมพันธ์เชิงหุน้ส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดและรอบดา้น เสรมิสร้างสถานะ
ของไทยในฐานะประธานอาเซียน รวมทั้งเป็นโอกาส
แลกเปลีย่นความคดิเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็น
กันเอง ส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคญัในการเสริมสร้างสันตภิาพและความมั่นคง
ของภูมิภาค  ในภาพรวม 
 
โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในเคนยา เอธิโอเปีย 
โมซัมบิก และแอฟริกาใต้ 
- เมื่อวันท่ี ๔ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กระทรวง 
การต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงไนโรบี สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงมาปโูต 
และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้ด าเนิน
โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในเคนยา เอธิโอเปีย 
โมซัมบิก และแอฟริกาใต้ โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นหัวหน้าคณะ  
- โครงการนี้เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการทูตวัฒนธรรม
และการทตูเพื่อการพัฒนาของกระทรวง 
การต่างประเทศ โดยใช้กีฬามวยไทยเป็นสื่อกลาง 
เพื่อส่งเสริมให้กลุม่เยาวชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ และมสีว่นช่วยลดปัญหา
ของเยาวชนในสังคม ตลอดจนส่งเสริมความสมัพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรตภิูมิ มีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ 
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมติ ิ
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ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

วันที่และ
สาระส าคัญ 

การด าเนินการ 
ความสอดคล้องกับ 
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การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระดับประชาชนของไทยกับประเทศเป้าหมาย 
- โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกจิกรรมสาธิต 
การไหว้ครู การแสดงมวยโบราณ การฝึกซ้อมมวยไทย
เพื่อสุขภาพ และสาธติการแข่งขันกีฬามวยไทย 
ตลอดจนกิจกรรม workshop ณ ชุมชน สถานศึกษา 
และศูนย์ออกก าลังกายต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือ
จากสมาคมศิลปะการต่อสู้ท้องถิ่น กิจกรรมดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จด้วยดีและมสีื่อมวลชนท้องถิ่นหลาย
ส านักมาท าข่าวและเผยแพรร่ายงานทางโทรทัศน์                
และหนังสือพิมพ ์
- โอกาสนี้คณะฯ ได้เข้าพบปลัดกระทรวงกีฬาและ
วัฒนธรรมเคนยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เยาวชนและกีฬาโมซมับิก กรรมาธิการกีฬาแห่ง
เอธิโอเปีย และเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง
โมซัมบิก เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสรมิ 
ความร่วมมือด้านกีฬามวยไทย และการผลักดันมวย
ไทยสูโ่อลิมปิก ตลอดจนไดเ้ข้าพบนาย Barry 
Hendricks รองประธานสมาพันธ์กีฬาและ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งแอฟรกิาใต้ นาย Gregory 
Heart ประธานสมาพันธ์ศลิปะการต่อสู้แอฟริกาใต้ 
และนาย Mario Da Silva ประธาน Muay Boran 
Association เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริม 
ความร่วมมือ ด้านกีฬามวยไทยระหว่างสองประเทศ 
และการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก โดยฝ่าย
แอฟริกาใต้ตระหนักถึงความนิยมในกีฬามวยไทยของ
ชาวแอฟริกาใต้ และยินดีที่จะพิจารณาสนับสนุน 
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ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

มวยไทยสู่โอลมิปิกต่อไป 
 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ
เสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
- เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน                
โดยมีนายกรัฐมนตรเีป็นประธานและสักขีพยานในพิธี 
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล  
- บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง 
๑๙ กระทรวงกับอีก ๒ หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์               
เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของ
รัฐบาลและผลการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการเตือนภัย
ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทาง 
การสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายใน
ส่วนภูมภิาคอย่างกว้างขวาง 
- โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรไีด้กล่าวปาฐกถาพิเศษ             
เรื่อง “การสรา้งการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” โดยเน้นย้ าเรื่องการสื่อสารข้อมูลของทาง
ราชการที่เป็นประโยชน์และเกีย่วข้องกับชีวิต 
ความเป็นอยูข่องประชาชนในรูปแบบท่ีไม่ซับซ้อน 
และเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนเกดิความตระหนักรู้
เกี่ยวกับความเป็นไปของบ้านเมืองและการด าเนินงาน
ของรัฐบาล ซึ่งประชาชนจากทุกภาคส่วนสามารถมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ภายใต้กลไก

 
 
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมติ ิ
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แผนแม่บทด้าน 
การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประชารัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
แก่ประเทศและประชาชนไทย 
- ความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายการทูต
สาธารณะ ภายใต้หลัก “การต่างประเทศ ๕ ม”ี  
ในด้าน Synergy หรือการมีพลัง ซึ่งกระทรวง 
การต่างประเทศได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การต่างประเทศไม่เป็นเรื่องไกลตวัส าหรับประชาชน 
และประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดและขับเคลื่อน
นโยบายการต่างประเทศอย่างครอบคลุม 
 
ไทยและเมียนมาร่วมมือส่งผู้หนภียัการสู้รบ                
จากเมียนมา กลุ่มที่ ๓ กลับประเทศ โดยสมัครใจ  
- เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รัฐบาลไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาไดร้่วมมือส่ง 
ผู้หนีภยัการสูร้บจากเมียนมา กลุ่มที ่๓ จ านวน ๕๖๕ คน  
กลับเมียนมาบนพื้นฐานของความสมัครใจ ปลอดภยั 
มีศักดิ์ศรี และยั่งยืน โดยในจ านวนดังกล่าว
ประกอบด้วยผู้ที่มาจากพ้ืนท่ีพักพงิช่ัวคราวส าหรับ 
ผู้หนีภัยฯ ในจังหวัดตาก ๓ แห่ง ได้แก่ บ้านแม่หละ 
บ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านนโุพ และจากจังหวัด
กาญจนบุรี ๑ แห่ง คือ บ้านต้นยาง รวมจ านวน  
๕๐๖ คน ซึ่งท้ังหมดได้เดินทางกลบัผ่านจุดผ่านแดน
ถาวรแม่สอด – เมียวดี จังหวัดตาก ขณะที่ผู้ที่มาจาก
พื้นที่พักพิงช่ัวคราวส าหรับผู้หนภียัฯ ท่ีบ้านใหม-่ 
ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน ๕๙ คน ได้ใช้ 
จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุน่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๓. Standard  
มีมาตรฐานสากล  
การบังคับใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

ในการเดินทางกลับ ท้ังนี้ UNHCR และ IOM ได้ร่วม
ให้การสนับสนุนการส่งกลับ โดยเฉพาะความช่วยเหลือ
ในการเตรยีมความพร้อมแกผู่้หนภีัยฯ และการจดั
ยานพาหนะเดินทางไปยังเมยีนมา 
- ไทยและเมียนมาได้ก าหนดให้มีการประชุม
คณะท างานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่ง 
ผู้หนีภัยฯ กลับประเทศ เพ่ือเสรมิสร้างพลวัตและ
ขับเคลื่อนกระบวนการส่งกลับอยา่งเป็นระบบ โดยมี
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวง    
การต่างประเทศเมียนมา ร่วมเป็นประธาน ซึ่งไดม้ ี
การประชุมแล้ว ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพฯ และครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงเนปยีดอ ส าหรับการประชุม
คณะท างานร่วมฯ ครั้งท่ี ๓ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 (๑) สร้างความ

ร่วมมือและ
เจรจากับ
ต่างประเทศ 
เพื่อรักษา
ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ
ของชาติ 
(๒) เพิ่มขีด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ          
ทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับ
นางสาว Fekitamoeloa ‘Utoikamanu  
รองเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้แทนระดับสูง 
ของสหประชาชาติส าหรับประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด 
ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล และรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
- เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายธานี ทองภักดี 
รองปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ ได้พบหารือกับ
นางสาว Fekitamoeloa ‘Utoikamanu  

๒. Sustainability  
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลเุป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
๓. Standard  
มีมาตรฐานสากล  
การบังคับใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับพันธกรณี

  



๑๑ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

ความสามารถ
ของ
ผู้ประกอบการ
ให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โดยเพิ่มองค์
ความรู้ พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ 
ส่งเสริมด้าน
การตลาดและ
โอกาสในการ
ลงทุนใน
ต่างประเทศ 

ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: 
การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐: 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 
 

รองเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้แทนระดับสูง    
ของสหประชาชาตสิ าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศก าลังพัฒนาท่ีไม่มีทางออกทะเล และรัฐก าลัง
พัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ซึ่งเดนิทางเยือนประเทศ
ไทยระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับภูมภิาคเอเชีย – ยุโรป                         
เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานในช่วงครึ่งแรกของ
แผนปฏิบัติการเวียนนาว่าด้วยประเทศก าลังพัฒนาท่ี
ไม่มีทางออกทะเลส าหรับปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๗  
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 
- โอกาสนี้ ไทยได้เน้นย้ าความมุ่งมั่นในการมีบทบาท
เสรมิสร้างความร่วมมือกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศก าลังพัฒนาท่ีไม่มีทางออกทะเล และรัฐก าลัง
พัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก (LDCs LLDCs และ SIDS) 
เพื่อให้ประเทศเหล่านีส้ามารถข้ามพ้นความท้าทาย
ด้านการพัฒนาของตนได้ โดยในฐานะของประเทศ
ก าลังพัฒนาที่เป็นทางผ่าน ไทยตระหนักถึงความส าคัญ
ของการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเหล่านี้ในรูปแบบต่าง ๆ             
ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจน 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของไทยในหลากหลายสาขา ซึ่งรวมถึงการพัฒนา 
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผ่านการเสรมิสร้างความร่วมมือแบบใต้ – ใต้  
และไตรภาคี และได้เน้นย้ าประเดน็เรื่องการสร้าง
ความเชื่อมโยงในภูมภิาค ซึ่งเป็นหวัใจหนึ่งของ 

ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

การเป็นประธานอาเซยีนของไทยในปี ๒๕๖๒ 
นอกจากน้ี ไทยไดส้่งเสริมนโยบายการค้าที่สนับสนุน
ประเทศ LDCs LLDCs และ SIDS ผ่านกรอบพหุภาคี 
อาทิ WTO และ UNCTAD ด้วย 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ   
สู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐: 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

 กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีเปิดตัวสปอต
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย 
“คนรุ่นนี้...เพ่ือคนรุ่นหน้า” และพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้แก่ศิลปินและนักแสดงจิตอาสา 
- เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวง 
การต่างประเทศได้จัดพิธีเปดิตัวสปอตประชาสมัพันธ์
การเป็นประธานอาเซยีนของไทย ปี ๒๕๖๒ “คนรุ่นนี้
...เพื่อคนรุ่นหน้า” และพิธีมอบเกยีรติบตัรให้แก่ศลิปิน
และนักแสดงจิตอาสา ท่ีมีส่วนร่วมในสปอต
ประชาสมัพันธ์ดังกล่าว ณ วิเทศสโมสร กระทรวง 
การต่างประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศได้ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธี และมอบ
เกียรติบตัรให้แก่ศลิปินและนักแสดงจิตอาสา โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ                        
ผู้แทนจากภาครัฐและสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าว
ขอบคุณศิลปินและนักแสดงจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์การเป็น
ประธานอาเซยีนของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก  
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing 
Partnership for Sustainability) และกล่าวถึง                    

๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลเุป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรตภิูมิ มีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ 
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมติ ิ
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือกับ

  



๑๓ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

ความร่วมมือในอาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทาย                   
ในรูปแบบต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ 
ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชนร์่วมกัน 
รวมถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็น
ประเด็นหลักท่ีอาเซียนให้ความส าคัญในล าดับต้น  
และเป็นวาระที่ไทยจะผลักดันในช่วงการด ารงต าแหน่ง
ประธานอาเซยีนในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งเน้นย้ าว่า 
ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนไทยและ                   
ชาวอาเซียนทุกคนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน                              
เพื่อคนรุ่นหน้า 
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเดินทาง
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจนีเพ่ือเข้าร่วมพิธีเปิด 
ปีแห่งการแลกเปลี่ยนสือ่มวลชนอาเซียน – จีน 
- เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้ารว่มพิธีเปิดปีแห่งการ
แลกเปลีย่นสื่อมวลชนอาเซียน - จีน (ASEAN - China 
Year of Media Exchanges) ซึ่งจัดขึ้นตามมติที่
ประชุมสดุยอดอาเซียน - จีน ครั้งท่ี ๒๑ ที่สิงคโปร์ 
โดยในพิธีเปิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศได้อ่านสารแสดงความยินดีจาก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งมีเนื้อหา
สนับสนุนความเช่ือมโยงระดับประชาชน โดยใช้สื่อ
เป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนการเสนอข่าวในมุมมอง
ของเอเชีย เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของความ     

ต่างประเทศในทุกมติ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมติ ิ
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน - จีน 
- ในระหว่างการเยือนดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับ นาย Fan 
Weiping รัฐมนตรีช่วยทบวงกิจการวิทยุและโทรทัศน์
แห่งชาติของจีน เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อาเซียน - จีน และไทย - จีน ในด้าน
สื่อมวลชนและสารนิเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อฉลองปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชน
อาเซียน - จีน ซึ่งครอบคลมุการแลกเปลีย่นนโยบาย
ด้านสื่อสารมวลชน การจัดเทศกาล การแลกเปลีย่น
การเยือน การร่วมผลิตรายการ การประชุมสัมมนา 
การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ และการฝึกอบรม
ระหว่างอาเซียน – จีน 
 
ธนาคารโลกสนับสนนุการเป็นประธานอาเซียน  
ของไทยเพ่ือผลักดันเร่ืองการพัฒนาที่ย่ังยืน 
- เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นาย Shaolin 
Yang กรรมการจัดการ (Managing Director) ของ
ธนาคารโลก เข้าเยีย่มคารวะนายอรรถยุทธ์ ศรสีมุทร 
รองปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ เพื่อแสดง 
ความสนับสนุนต่อการเป็นประธานอาเซียนของไทย 
ในปี ๒๕๖๒ 
- ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือด้าน 
การพัฒนาท่ียั่งยืนในอาเซียน ซึ่งธนาคารโลกจะ
สนับสนุนความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมในเรื่องการแกไ้ข
ปัญหาทุพโภชนาการ การพัฒนาทนุมนุษย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. Sustainability  
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลเุป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
๓. Standard  
มีมาตรฐานสากล  
การบังคับใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรตภิูมิ มีอ านาจ



๑๕ 
 

ล าดับ 

นโยบาย
รัฐบาล/ 

ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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 

การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของอาเซียน 
กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิก และการลดขยะทะเล โดยธนาคารโลก
มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรียืนยันการสนับสนุนการเป็น
ประธานอาเซยีนของไทยแล้ว ซึ่งผลของความร่วมมือ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อแนะน า จะเสนอต่อท่ีประชุม 
สุดยอดอาเซียนในปี ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในอาเซียนต่อไป 
- ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังให้การประชุมระดับสูงของ
อาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (ASEAN  
High-Level Meeting on Human Capital 
Development) ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒  
ที่กรุงเทพมหานคร ส่งเสรมิการลงทุนในด้านทุนมนุษย์
ให้มากข้ึนและเห็นว่า ศูนย์อาเซยีนเพื่อการศึกษาและ
การหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (ASEAN Centre for 
Sustainable Development Studies and 
Dialogue) ซึ่งจะจัดตั้งข้ึนในไทยในช่วงปลายปี 
๒๕๖๒ เป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมการส าหรับ
อนาคต   
- ธนาคารโลกเห็นว่า ไทยเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้าน 
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและได้ท าประโยชน์ 
ในด้านต่าง ๆ ให้ขยายไปในภูมภิาค และธนาคารโลก 
ก็มุ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ 
ทั่วโลกเช่นกัน   

ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ 
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิต ิ

 


