
รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ข้อ 
๒.๔ 

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

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

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน 
เมียนมาภายหลังการเข้ารับต าแหน่งประธาน
อาเซียน 
- เมื่อวันท่ี ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศไดเ้ดินทางเยือนเมียนมา 
ในนามประเทศไทยและในฐานะประธานอาเซยีน                           
เพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างทัง้สอง
ประเทศและแสวงลู่ทางที่ประเทศไทยและอาเซียนจะ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเมียนมาคล่ีคลาย
สถานการณใ์นรัฐยะไข ่ 
- ระหว่างการเยือนได้หารือข้อราชการกับนางออง 
ซาน ซ ูจ ีที่ปรึกษาแห่งรัฐ นายจ่อ ติ้น ส่วย รัฐมนตรี
ประจ าส านักท่ีปรึกษาแหง่รัฐ นายตอง ทุน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและนายจ่อ ติน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
โดยฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมทีจ่ะท างานร่วมกับ
เมียนมาในการแก้ไขปญัหาดงักล่าวโดยเฉพาะใน 
การส่งกลับผู้พลัดถิ่นจากฝ่ังบังกลาเทศกลับรัฐยะไข่ 
การส่งเสริมความสมานฉันท์ของชุมชนและการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 
- ฝ่ายเมียนมาชื่นชมและเช่ือมั่นในบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านท่ีใกล้ชิด

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

ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

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

และในฐานะประธานอาเซียน โดยสนับสนุนการส่งทีม
ของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัต ิ(ASEAN 
Coordinating Centre for Humanitarian 
Assistance on Disaster Management - AHA 
Centre) เข้าไปส ารวจและประเมนิข้อท่ีจะต้อง
ด าเนินการเพื่อรองรับการส่งกลับของผู้พลัดถิ่น  
และพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนในข้ันตอนการ
ส่งกลับ ระหว่างวันท่ี ๔ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี ้ 
ฝ่ายเมียนมาตั้งใจรับผู้ผลัดถิ่นกลับสู่เมียนมา โดยได้
ปรับกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เกิดผลที่ชัดเจนขึ้นในทาง
ปฏิบัติ จงึหวังว่าการเจรจากับบงักลาเทศจะได้ข้อยตุิ
โดยเร็ว และฝ่ายเมียนมาหวังว่า ประเทศไทยในฐานะ
ประธานอาเซยีนจะช่วยประสานกับประเทศท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้การเจรจาระหว่างเมียนมากับ
บังกลาเทศได้ข้อยุตใินโอกาสแรกด้วยความร่วมมือ
ใกล้ชิดจากบังกลาเทศ 
- นอกจากน้ี เมียนมาเห็นพ้องกับไทยว่า เพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างยัง่ยืนจะต้องมีการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการแกไ้ขปัญหาในระยะส้ัน โดยทุกฝ่าย    
มีส่วนร่วม และให้ชุมชนต่าง ๆ ในรัฐยะไข่ไดร้ับ
ประโยชน์อย่างเสมอหน้า นอกจากนั้น ยงัได้ถือเป็น
นโยบายส าคัญที่จะส่งเสรมิการลงทุนของเอกชนใน 
รัฐยะไข่ด้วย 
- ฝ่ายเมียนมาขอบคุณประเทศไทยที่สนับสนุน 
เมียนมามาโดยตลอดเรื่องสถานการณร์ัฐยะไข่  
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ทั้งการบริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ 
โดยครอบคลุมด้านมนุษยธรรมและการสนับสนุน 
การตัง้ถิ่นฐานและการด าเนินโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา อาทิ การจัดตัง้ศูนย์พัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยพัฒนาคณุภาพชีวิตของชุมชน
ที่เมืองซติต่วยและเมืองจา้วก์ตอในรัฐยะไข่ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน ซึ่งฝ่ายเมียนมาอนญุาต              
ให้คณะผู้เช่ียวชาญของไทยเดินทางไปส ารวจพ้ืนท่ี 
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๒ การใหบ้ริการหน่วยแพทย์
เคลื่อนท่ีแก่ชาวยะไข่และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 
ชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวท่ีเมืองซติต่วย  
รัฐยะไข่ ครัง้แรกเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน -  
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครั้งต่อไปมีก าหนดในช่วง
กลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
- นอกจากน้ี ในโอกาสนี้ท้ังสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับ
การด าเนินการในระยะต่อไปในประเด็นความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย - เมียนมาในหลายประเด็น อาทิ  
การลงทุนของไทยในเมียนมา ความร่วมมือเพื่อ 
การพัฒนา การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบ ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเมยีนมา และ
โครงการความร่วมมือด้านความเช่ือมโยงระหว่างกัน 
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การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรี
รับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน 
- เมื่อวันท่ี ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายยูซุฟ  
บินอลาวี บิน อับดุลลาห ์รัฐมนตรรีับผิดชอบด้าน 
การต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ได้เดินทางเยือนไทย
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวง 
การต่างประเทศ เพื่อหารือประเดน็ความร่วมมือ
ระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านการค้า  
การลงทุน การเกษตร การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ยางพารา 
การท่องเที่ยว และสาธารณสุข รวมถึงแลกเปล่ียน
ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณใ์นภูมิภาค 
ทั้งสอง 
- รัฐมนตรรีับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่าน
โอมานได้เข้าเยีย่มคารวะนายกรัฐมนตร ีโดยย้ าถงึ
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทัง้สองประเทศ รวมทั้ง
แลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณใ์นภูมิภาค
ตะวันออกกลาง นอกจากนี้ รัฐมนตรีรับผิดชอบด้าน
การต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมานได้เข้าพบหารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถงึ
เข้ารับฟังการบรรยายสรปุในหัวข้อ “เทคโนโลยีการน า
ยางพารามาใช้ในการก่อสร้างถนน” และเยี่ยมชม
โรงงานผลิตยางพาราผสมยางมะตอย กระบวนการท า
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตและการท าถนนพาราซอยด์
ซีเมนต ์ที่ศูนย์วิจยัยางฉะเชิงเทรา รวมถงึ 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีจงัหวัดฉะเชิงเทราและ 
การท าฟาร์มไก่ท่ีจังหวัดลพบุร ี

๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ    
ในทุกมิต ิ
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การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 - รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่าน
โอมานได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ โดยได้หารือเกีย่วกับความร่วมมือ
ด้านการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว  
การพัฒนา การต่อตา้นแนวคิดสุดโต่งที่นิยม 
ความรุนแรง รวมถึงความมั่นคง และเสถียรภาพใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนและภูมิภาครัฐอ่าวอาหรับในช่วงที่ไทยด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียน 
- ในโอกาสนี้ ผู้แทนของทั้งสองประเทศได้หารือ
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี 
โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน ซึง่ทั้งสองประเทศ
ต่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว  
การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ดึงดดูการลงทุน
จากต่างชาติ ความร่วมมือด้านเกษตรกรรม ซึง่ไทยมี
ความเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าและพร้อมให้ความร่วมมือกับโอมาน รวมทัง้
การน ายางพารามาใช้ในการก่อสรา้งถนนและหารือ
แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
และสาธารณสุข เพื่อเสรมิสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ใน
ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิง่ขึ้น 
 
การเยือนอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ 
- เมื่อวันท่ี ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
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ราชอาณาจักรไทย 
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ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

กระทรวงการต่างประเทศไดเ้ดินทางเยือนอินโดนีเซยี 
ในนามประเทศไทยและในฐานะประธานอาเซยีน                   
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศ
ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร ์(Strategic 
Partnership) และหารือแนวทางที่ไทยกับอินโดนีเซีย                       
จะร่วมกันส่งเสริมบทบาทอาเซยีนในการสนับสนุน
เมียนมาในการแก้ไขสถานการณใ์นรัฐยะไข่และ 
ความร่วมมือของอาเซยีนในเรื่องอินโด-แปซิฟิก 
- ในการเยือนครัง้นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย และพบหารือข้อราชการกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย 
โดยทัง้สองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ไทย – 
อินโดนีเซีย ที่มีความใกล้ชิดและมูลค่าการค้า  
การลงทุนที่เพ่ิมขึ้นระหว่างกัน โดยเห็นพ้อง                         
ที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันในปี ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมฉลอง
โอกาสครบรอบ ๗๐ ป ีของการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย - อินโดนีเซยี นอกจากน้ี ฝ่ายไทย                 
ได้แจง้เรื่องสหภาพยุโรปปลดสถานะใบเหลืองของ 
ภาคประมงไทยและยืนยันความพร้อมของไทยท่ีจะ
ร่วมมือกับอินโดนเีซียในอุตสาหกรรมประมง 
- ในกรอบอาเซียน อินโดนีเซยียืนยันที่จะสนับสนุน
ไทยในการด ารงต าแหนง่ประธานอาเซียนในปีน้ี 
อย่างเต็มที ่โดยทั้งสองฝ่ายเห็นความส าคัญของ 
ความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในอาเซียน 
เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกรง่และความยั่งยืนใน

ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิต ิ
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การใช้จ่าย
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ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

อาเซียน และยินดีกับการลงพื้นทีข่องคณะท างานการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นเบื้องต้น (Preliminary 
Needs Assessment Team) ของศูนย์ประสานงาน
อาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการ
จัดการภัยพิบัต ิ(AHA Center) และประเทศสมาชิก
อาเซียนและสนับสนุนให้มีการลงพื้นที่ของคณะท างาน 
การประเมินความต้องการจ าเป็นอย่างครอบคลุม 
(Comprehensive Needs Assessment Team)  
ในอนาคต นอกจากนี ้อินโดนีเซียยังช่ืนชมบทบาทน า
ของไทยในการประสานท่าทีของอาเซียนเกี่ยวกับ
แนวคิดอินโด-แปซิฟิก และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปล่ียน
ทรรศนะเกี่ยวกับพัฒนาการในทะเลจีนใต้และ
คาบสมุทรเกาหลีด้วย 
- ในโอกาสเดียวกันนี ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศยงัได้พบหารือข้อราชการกับ
เลขาธิการอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ
แนวทางการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของอาเซียนและ
ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของส านักเลขาธิการ
อาเซียน และได้แลกเปล่ียนทรรศนะเกี่ยวกับประเด็น
ท้าทายของภูมิภาค อาทิ สถานการณร์ัฐยะไข่ แนวคดิ
อินโด-แปซิฟิก ทะเลจีนใต้ การบรรลุความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และ 
การปฏิรูปองค์การการคา้โลก (WTO) 
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การใช้จ่าย
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ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จนีประจ ามณฑล                   
ยูนนานและประธานสภาประชาชนมณฑลยนูนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนไทย                   
อย่างเป็นทางการ  
นายเฉิน หาว (Chen Hao) เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์จีนประจ ามณฑลยูนนานและประธานสภา
ประชาชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน           
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเปน็ทางการ ระหว่าง
วันท่ี ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ 
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ ามณฑล                      
ยูนนานและประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนาน                          
ไดพ้บหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ไทย – ยูนนาน และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมยิง่ขึ้น โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และความเชื่อมโยง                  
การหารือจะเป็นโอกาสดใีนการผลักดันการลงทุน                 
ของมณฑลยูนนานในไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เป้าหมายของไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ ในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor – EEC) นอกจากน้ี ทัง้สองฝ่าย
ได้แลกเปล่ียนทัศนะ ในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกัน 
อาทิ บทบาทในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง และความร่วมมือ
แม่โขง – ล้านช้าง รวมทั้งเสรมิสรา้งความร่วมมือ
ระหว่างไทย – ยูนนาน กับอนุภูมภิาคฯ 
 

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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ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การประชุมคณะท างานร่วมไทย – เมียนมา 
ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
กลับประเทศ คร้ังท่ี ๓ 
- เมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เมียนมาไดเ้ป็นประธานร่วมการประชุมคณะท างาน
ร่วมไทย – เมียนมาในการเตรียมการส่งผู้หนีภัย 
การสู้รบจากเมยีนมากลับประเทศ ครัง้ที ่๓                     
ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ร ีบาย กะตะธานี จงัหวดั
เชียงราย โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง               
ทั้งของไทยและเมียนมาเข้าร่วม 
- การประชุมคณะท างานร่วมไทย - เมียนมาฯ  
ครั้งที ่๓ ไดต้ิดตามการด าเนินการตามผลการประชุม
คณะท างานร่วมไทย - เมยีนมาฯ ครั้งที ่๒  
กรุงเนปยีดอ เมยีนมา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
และหารือแนวทางพฒันากระบวนการส่งเสริม 
การส่งกลับผู้หนีภัยฯ โดยสมัครใจในอนาคต ซึง่คาดว่า
จะมีจ านวนเพิม่มากข้ึนตามล าดับ โดยทัง้สองฝ่าย
เห็นชอบ ๑) การก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนส าหรับ
การส่งกลับผู้หนีภัยฯ ปีละอย่างนอ้ยสองครั้ง ช่วงก่อน
ฤดูฝนและหลงัฤดูฝน ๒) การให้ผู้หนีภัยฯ ที่เดินทาง
กลับเมียนมาสามารถเดินทางกลับมาท างานในไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีรองรับ 
ผู้หนีภัยฯ ผ่านโครงการจัดตัง้ศูนยเ์รียนรูห้รือพัฒนา
ชุมชนโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใ์ช้ในรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง และภาค 
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๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิต ิ
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ตะนาวศร ีนอกจากน้ี ทัง้สองฝ่ายได้มอบหมาย                      
ให้ที่ประชุมคณะท างานร่วมระดับเทคนิคในประเด็น 
ผู้หนีภัยฯ ขับเคล่ือนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หนีภัยฯ 
ให้มีความคืบหน้า และรายงานต่อการประชุม
คณะท างานร่วมไทย - เมยีนมาฯ ครั้งที ่๔  
ที่กรุงเนปยีดอ ในช่วงต้นป ี๒๕๖๓ ต่อไป 
 
การประชุมหารือระดับปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศไทย - อินเดีย คร้ังท่ี ๕ 
- เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางบุษยา มาทแล็ง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาง Vijay 
Thakur Singh ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย 
(ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออก) เปน็ประธานร่วมใน
การประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ไทย - อินเดีย ครัง้ที่ ๕ ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
- ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องในการร่วมผลักดัน
ความร่วมมือทวิภาคี ไทย - อินเดยี ในทุกระดับและ
ทุกมิติ โดยเห็นความจ าเป็นที่จะจดัการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - 
อินเดีย ครัง้ที่ ๘ ในโอกาสแรก เพือ่ติดตามประเด็น 
ที่คั่งค้าง รวมถงึเตรียมการเดินทางเยือนไทยของ
นายกรัฐมนตรีอินเดยีในช่วงป ี๒๕๖๒ นอกจากน้ี  
ทั้งสองฝ่ายยังใหค้วามส าคัญกับการส่งเสริม 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ควบคูไ่ปกับการทหาร   
และความมั่นคง พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์                
ด้านวัฒนธรรม การศึกษา ประชาชน และการพฒันา  

 
 
 
 
 
 
 
๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
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บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิต ิ
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
สองประเทศต่อไป ในการนี ้สองฝา่ยไดเ้ห็นพ้องที่จะ
ผลักดันความร่วมมือในมิติอื่น ๆ ทัง้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การกงสุล รวมถงึตั้งเปา้หมายที่จะ
ผลักดันการเจรจาความตกลงต่าง ๆ ที่คั่งค้างให้แล้ว
เสร็จในโอกาสแรก 
- ในส่วนของความสัมพันธ์ในกรอบพหุภาคี ทั้งสอง
ฝ่ายเน้นย้ าความส าคัญของความรว่มมือภายใต้กรอบ
อาเซียน ในโอกาสที่ไทยด ารงต าแหน่งประธาน
อาเซียนในปีน้ี และเป็นประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย วาระป ี๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ โดยเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันการเจรจา
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(RCEP) ให้แล้วเสร็จภายในป ี๒๕๖๒ และเน้นย้ า
ความส าคัญในการส่งเสริมความรว่มมือในกรอบ 
อนุภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก ่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)  
ความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-คงคา (MGC) ความริเริม่
แห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) สมาคมแห่ง
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) และกรอบ 
ความร่วมมือเอเชีย (ACD) รวมทั้งส่งเสริมการสรา้ง
ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  
เพื่อน ามาซึ่งสันติสุขและความเจรญิรุง่เรืองที่ยัง่ยืนใน
ภูมิภาค โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายไดห้ารือถึงแนวทางใน
การส่งเสริมความร่วมมือภายใต้สหประชาชาต ิ(UN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
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และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกีย่วกับแนวคิด 
อินโด - แปซิฟิก (Indo - Pacific) ตลอดจน
สถานการณใ์นภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยนอกจากน้ี ภายหลัง
การประชุมฯ ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศอินเดียได้
เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ ์ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย 
 
การเสวนาเร่ือง ‘40 Years of Thai - Colombian 
Diplomatic Relations: the Bond of 
Friendship through Coffee Beans’ 
- เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 สมาคมกาแฟพิเศษไทย
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจ า
ประเทศไทยได้จัดการเสวนาเรื่อง ‘40 Years of Thai 
- Colombian Diplomatic Relations: the Bond 
of Friendship through Coffee Beans’ ภายในงาน 
Thailand Coffee Fest 2019 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แหง่ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย - โคลอมเบีย และเป็นสัญลักษณ์ของ
ความร่วมมือท่ีสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการปลูกและ
ประกอบธุรกิจกาแฟ การเสวนามผู้ีเข้าร่วมกว่า 300 
คน อาทิ อุปทูตโคลอมเบยีประจ าประเทศไทย                    
นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
จากโคลอมเบีย และผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
- ผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้กล่าวแสดง 
ความยินดีทีไ่ทยกับโคลอมเบียไดพ้ัฒนาความสัมพันธ์
ทางการทูตซึ่งจะครบรอบ 40 ป ีในปี 2562 และ           
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๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ           
ในทุกมิต ิ
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งานดงักล่าวก็เป็นหน่ึงในกจิกรรมเฉลิมฉลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึง่ทั้งสองประเทศมี
ความสัมพันธ์ราบรื่นและมคีวามรว่มมือท่ีดีเสมอมา 
และได้กล่าวขอบคุณสมาคมกาแฟพิเศษไทย ผู้ที่
เกี่ยวข้องที่เอื้อเฟื้อสถานท่ีและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมดังกล่าว 
 
การประชุมระดับภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกประจ าปี 
๒๕๖๒ ของสมาคม AIESEC พัฒนาผู้น านักศึกษา
ระหว่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมาย
ให้นายธาน ีทองภักดี รองปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นผู้แทนเปิดการประชุมระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกประจ าปี ๒๕๖๒ ของสมาคมไอเซค
พัฒนาผู้น านักศึกษา (Association Internationale 
des Étudiants en Sciences Économiques et 
Commerciales – AIESEC หรือช่ือภาษาอังกฤษ 
International Association of Students in 
Economic and Commercial Sciences) เมื่อวันท่ี 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับผู้แทนจาก United 
Nations Development Programme (UNDP) 
ส านักงานนวัตกรรมแหง่ชาต ิและประธานสมาคม              
ไอเซค โดยการประชุมครั้งนี ้เป็นครั้งแรกที่ประเทศ
ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมไอเซคระดับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเยาวชนนักศึกษาเข้าร่วม                  
กว่า ๓๐๐ คน จาก ๒๖ ประเทศ ในโอกาสนี้                        
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รองปลัดกระทรวงการตา่งประเทศได้เน้นย้ า
ความส าคัญของเยาวชนกับการพฒันาท่ียัง่ยืน และ
เชิญชวนเยาวชนเข้ามาร่วมเปล่ียนแปลงใหไ้ปสู่โลก               
ที่ยั่งยืนร่วมกันในฐานะ “ผู้น าการเปล่ียนแปลง” 
(agents of change) โดยร่วมกันขับเคล่ือนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน และร่วมกิจกรรมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศเผยแพร่แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SEP 
for SDGs) ผ่านกลไก SEP for SDGs Youth 
Partnership ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
(stakeholder engagement) และสอดคล้องกับ             
การเป็นประธานอาเซยีนของไทยที่มุ่งเน้นการขยาย
หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
การหารือระดับภูมิภาคว่าด้วยแผนปฏิบัติการ                        
การบูรณาการงานอาสาสมัครกับวาระการพัฒนา               
ที่ย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในเอเชียและแปซิฟิก 
- เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ส าหรับเอเชีย
และแปซิฟิก (เอสแคป) ร่วมกับโครงการอาสาสมัคร
สหประชาชาติ (United Nations Volunteers 
Programme – UNV) ไดจ้ัดการหารือระดับภูมิภาค
ว่าด้วยแผนปฏิบัติการการบรูณาการงานอาสาสมัคร
กับวาระการพฒันาท่ียัง่ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในเอเชียและ
แปซิฟิก (Regional Consultation  on the Plan of 
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Action for Integrating Volunteerism into the 
Agenda 2030 in Asia Pacific) ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 
ผู้แทนภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
หน่วยงานสหประชาชาต ิรวมทัง้อาสาสมัครจาก
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 
โอกาสนี้ อธิบดีกรมองค์การระหวา่งประเทศ ได้กล่าว
เปิดการหารือ โดยได้กล่าวถึงบทบาทท่ีส าคัญของ
อาสาสมัครในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียัง่ยืน เนื่องจากอาสาสมัครสามารถเข้าถึง
ชุมชนในระดับรากหญ้าและชุมชนห่างไกล ได้รับความ
ไว้วางใจ สามารถเป็นตัวเช่ือมระหว่างรัฐกับประชาชน 
และอาสาสมัครสามารถช่วยในแงข่องการเก็บข้อมูลได ้
รวมทั้งงานอาสาสมัครในปัจจุบันควรมองให้กว้าง 
ไมใ่ช่เฉพาะการสงเคราะห์หรือใหบ้ริการทางสังคม แต่
สามารถแบ่งปันความรู ้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อช่วยชุมชนหรือเป็นฐาน
ในการก าหนดนโยบาย และควรส่งเสริมงาน
อาสาสมัครนอกจากในหมูเ่ยาวชนไปในหมู่ผู้สูงอายุ
ด้วย ทัง้นี ้ทุกคนควรช่วยกันส่งเสริมให้งานอาสาสมัคร
เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตและสร้างสังคมแหง่การ
แบ่งปัน 
 
การประชุม Asia–Pacific Forum on 
Sustainable Development (APFSD) คร้ังท่ี ๖ 
เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายธานี ทองภักด ี    

ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิต ิ
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รองปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ เป็นผู้แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิด
การประชุม Asia–Pacific Forum on Sustainable 
Development (APFSD) ครัง้ที่ ๖ ซึ่งมีหัวข้อหลัก
ของการประชุมคือ Empowering People and 
Ensuring Inclusiveness and Equality                        
รองปลัดกระทรวงการตา่งประเทศกล่าวถึง                   
การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ด้านการพัฒนาการ     
ทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา ท าใหร้ะดับความยากจน   
ในภูมิภาคลดลงอย่างมาก ในขณะที่ระดับความ          
ไม่เท่าเทยีมกันเพิ่มมากยิง่ขึ้น โอกาสนี้ ได้กล่าวถึง    
การด าเนินการของไทยในการลดความไมเ่ท่าเทียมกัน
ในประเทศ โดย (๑) การเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในระดับฐานรากและชุมชน (๒) การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน (๓) การสร้างส่ิงแวดล้อมเพื่อการให้และ
การแบ่งปัน นอกจากน้ี ไทยในฐานะประธานอาเซียน
ได้ด าเนินการภายใต้หัวข้อหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ       
ก้าวไกล ยัง่ยืน” โดยการส่งเสริมความร่วมมือใต-้ใต้
และไตรภาค ีและจะมีการจดัตัง้ศนูย์อาเซียนเพื่อ     
การหารือและการศึกษาวิจัยดา้นการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
และศูนย์ระดบัภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมโีอ (Southeast Asian 
Ministers of Education Organization Regional 
Centre for Sufficiency Economy Philosophy 

บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๓. Standard  
มีมาตรฐานสากล  
การบังคับใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับพันธกรณี
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for Sustainability – SEAMEO SEP) เพื่อเผยแพร่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 (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: 
การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงแหง่ชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐: 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 
 

 รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งเยือนประเทศไทย 
- นายโอวหยัง เว่ยหมิน รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุง้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้น าคณะเจา้หน้าท่ีระดับสูง
ของกวางตุ้งเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันท่ี  
๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ ์
ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างไทยกับกวางตุง้  
- ในระหว่างการเยือน เมื่อวันที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
นายโอวหยงั เว่ยหมิน ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี                 
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวง 
การต่างประเทศ โดยได้แลกเปล่ียนความเห็นเกีย่วกับ
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับกวางตุง้ใน
ด้านต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดยิง่ขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว  
- ฝ่ายกวางตุ้งยินดีจะสนับสนุนข้อเสนอของไทย                  
ให้กระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับเขตอ่าวกวางตุง้ 
- ฮ่องกง - มาเก๊า (Guangdong - Hong Kong - 
Macao Greater Bay Area - GBA) รวมถึงการจัดตั้ง
กลไกการหารือระดับสูงระหว่างไทยกับเขต GBA  
โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor - EEC) และ GBA ต่างเป็น
โครงการระดับชาติที่สะท้อนวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
ของทั้งสองประเทศ โดยไทยสามารถใช้ที่ตัง้ทาง
ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๘ 
 

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 

ต่างประเทศ เชื่อมโยง GBA กับอาเซียน ในขณะที่ GBA เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจท่ีส าคัญ สอดรับกับข้อรเิริ่ม “หนึ่งแถบ  
หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative - BRI) 
และความพยายามในการปฏิรูปและเปิดประเทศ                  
ของจีน 
- ในระหว่างการเยือน นายโอวหยงั เว่ยหมิน และ
คณะยงัได้พบหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อแลกเปล่ียนความเห็นในการกระชับความร่วมมือ
ระหว่างกันต่อไปด้วย 
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ                   
เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของ
กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง” (Capacity 
Building for National Coordinators of 
Mekong - Lancang Cooperation) 
- เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานเปดิตัวโครงการ
เสริมสร้างขดีความสามารถของผู้ประสานงาน
ระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 
(Capacity Building for National Coordinators 
of Mekong - Lancang Cooperation) ภายใต้
กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ณ วิเทศสโมสร 
กระทรวงการต่างประเทศ ซึง่เป็นกิจกรรมหนึง่ที่จดั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
 
 
 
 



๑๙ 
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(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ในช่วงสัปดาห ์MLC (MLC Week) เพื่อฉลองครบรอบ 
๓ ปีของการก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 
โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ กว่า ๑๐๐ คน  
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย และ ดร. เตช บุนนาค ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของสภามนตรีสถาบันความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกจิลุ่มน้ าโขงกล่าวเปดิงานและร่วมเป็น
สักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๒ ฉบับ                      
ได้แก ่(๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ       
ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง 
ระหวา่งกระทรวงการต่างประเทศกับ 
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ า
ประเทศไทย (Memorandum of Understanding 
on the Cooperation on Projects of the 
Mekong - Lancang Cooperation Special Fund) 
โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ า
ประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม และ (๒) บันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาบัน 
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มน้ าโขง
(Memorandum of Understanding between 
Ministry of Foreign Affairs and Mekong 
Institute) เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้
มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินโครงการฯ โดยมีอธิบด ี
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ ผู้อ านวยการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
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ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนา
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การต่างประเทศ  

ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

บริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
ลุ่มน้ าโขง เป็นผู้ลงนาม 
- หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ าประเทศไทยได้ร่วมเปดิ
นิทรรศการ “การฉลองความก้าวหน้าของ 
การด าเนินงานโดยไทยและจีนภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Celebrating the 
Progress made by Thailand and China under 
the MLC Cooperation Framework)  
- ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศ
และสถาบันความร่วมมือเพื่อพฒันาเศรษฐกิจลุ่มน้ า
โขงได้ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนโครงการ ครัง้ที ่๑ ( First Meeting of the 
Project Steering Committee) ที่กระทรวง 
การต่างประเทศ โดยที่ประชุมไดร้ว่มกันหารือเพื่อ
ขับเคล่ือนการด าเนินโครงการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
- โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ 
ผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง 
- ล้านช้าง เป็นโครงการแรกที่เสนอโดยกระทรวง 
การต่างประเทศ ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง -  
ล้านช้าง มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขดี
ความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของ 
กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง รวมทัง้เจ้าหน้าท่ี
ประสานงานจากหน่วยงานอ่ืนท่ีรบัผิดชอบกรอบ 
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การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ/ ผลการด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างของประเทศสมาชิกผ่าน
การฝึกอบรมร่วม การสัมมนา การวิจัยร่วม การพฒันา 
และแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล เพื่อให้ผู้ประสานงานและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องมีทักษะในการประสานงาน 
วิเคราะห์นโยบาย และมีความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาความร่วมมือหลักภายใตก้รอบความร่วมมือ
แม่โขง – ล้านช้าง ได้แก ่ความเชือ่มโยง ศักยภาพ 
ในการผลิต เศรษฐกิจขา้มพรมแดน ความร่วมมือ  
ด้านทรัพยากรน้ า และการเกษตรและการขจัด 
ความยากจน เพื่อส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยืนใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
มั่นคงแหง่ชาตเิพื่อ

 ผลการจัดการประชุม ASEM High-Level 
Meeting on Marine Sustainability 
- เมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวง 
การต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM 
High-Level Meeting on Marine Sustainability  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด 
กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
โดยมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกการประชุม
เอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM) 
องค์การระหว่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเยาวชน  
จากภูมิภาคเอเชียและยุโรปเข้าร่วมกว่า ๑๗๐ คน  

๑. Security มีความมั่นคง 
มีพันธมิตรรอบด้าน               
รอบบ้านสงบ ปราศจาก
ศัตร ู
๒. Sustainability  
มีความมัง่คัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
๓. Standard  
มีมาตรฐานสากล  
การบังคับใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับพันธกรณี
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การใช้จ่าย
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ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การพัฒนาประเทศ   
สู่ความมั่งคัง่และ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐: 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับ      
แนวทางการส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลร่วมกัน
ระหว่างสองภูมิภาค ซึง่เป็นประเดน็ท่ีไทยให้
ความส าคัญ นอกจากน้ี ยังเป็นการต่อยอดจากการ
ประชุม ASEM Meeting on Sustainable Marine 
Environment: Marine Debris ซึ่งไทยเป็นเจา้ภาพ
เมื่อปลายปี ๒๕๖๑ และในปีน้ี ไดจ้ัดขึ้นในช่วง
เดียวกับการประชุม Special ASEAN Ministerial 
Meeting on Marine Debris และการประชุม 9th 
Regional 3R Forum in Asia and the Pacific      
ซึ่งไทยเป็นเจา้ภาพด้วย 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยงัได้ย้ า   
ถึงท่าทีและบทบาทของไทยทีไ่ดใ้ห้ความส าคัญกับ 
การบรรลุเปา้หมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยเฉพาะ
เป้าหมายที ่๑๔ ว่าด้วย การใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุรและทรัพยากรทางทะเล  โดยเฉพาะ 
การรับมือกับปญัหาขยะทะเล รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
การท าประมงผิดกฎหมาย โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ASEAN Meeting on Combating 
IUU Fishing in partnership with the EU ในเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งไทยประสงค์ทีจ่ะส่งเสริมหุ้นส่วน
ความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปเพื่อหามาตรการ
ระดับโลก เพื่อแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลได้
อย่างยัง่ยืน 
 

ระหว่างประเทศ 
๔. Status มีสถานะ 
และเกียรติภูม ิมีอ านาจ
ต่อรองเพื่อรักษาและ
เพิ่มพูนผลประโยชน์
แห่งชาตใินทุกมิต ิ
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมติ ิ
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

- นอกจากการกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนระดับสูงอื่นๆ 
แล้ว ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวฒุ ิจากท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ และ
ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ทั้งจากภูมิภาคเอเชียและ
ยุโรป ได้เข้าร่วมหารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นใน
ระหว่างการอภิปรายภายใต้หัวข้อหลัก ๓ หัวข้อ ได้แก ่ 
(๑) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียและยโุรป 
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและวัสด ุเพื่อส่งเสรมิ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ
แนวคิด SMART Ocean (๒) การส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economy) 
อย่างยัง่ยืน และ (๓) แนวทางการจัดการขยะและ
มลพิษทางทะเล นอกจากน้ี ที่ประชุมยังได้เน้นถึง
ความส าคัญของการแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติที่ดี และ
การประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก ASEM       
ในด้านการส่งเสรมิความยัง่ยืนทางทะเล และการแกไ้ข
ปัญหาขยะทะเลด้วย ซึง่ประเทศไทยจะได้น า
ข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากการประชุมรายงานต่อ             
ที่ประชุมรัฐมนตรตี่างประเทศเอเชีย - ยุโรป ครั้งที ่
๑๔ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ที่กรุงมาดริดต่อไป 
- ในโอกาสเดียวกันนี ้กระทรวงการต่างประเทศได้จัด
กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน  
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่จังหวดัสมุทรสงคราม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ของไทยแก่ประเทศ
สมาชิก ASEM เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนและ
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ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยวิถีชุมชน ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน และการพัฒนาต้นแบบของ
เศรษฐกิจทางทะเล ทีเ่น้นถึงการใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเลและ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ังอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๗๐ คน 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบ 
เกียรติบัตรแก่นักแสดงจิตอาสาที่มีส่วนร่วมใน 
สปอตประชาสมัพันธ์การเป็นประธานอาเซียน 
ของไทย 
- เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศไดม้อบเกียรติบัตรแก่
นางสาวจรินทร์พร จุนเกียรต ิ(เต้ย) ในฐานะนักแสดง
จิตอาสาที่มีส่วนร่วมในสปอตประชาสัมพันธ์การเป็น
ประธานอาเซยีนของไทย ชุด "คนรุ่นนี้...เพื่อคนรุ่น
หน้า" ณ ห้องรบัรองส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวง 
การต่างประเทศ โดยมีอธิบดีกรมสารนิเทศ และอธิบดี
กรมอาเซียนเข้าร่วมด้วย   
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าว
ขอบคุณนางสาวจรินทร์พร ที่สนับสนุนการจัดท า 
สปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย                              
ในตอน “การเสริมสร้างความมั่นคงและ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร”์ ซึ่งเปน็ประเด็นหนึ่งที่
อาเซียนให้ความส าคัญ สปอตประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

 
 
 
 
 
 
 
 
๕. Synergy มีพลัง  
ไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิต ิ
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จะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรูถ้ึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่คนไทยและประเทศ
อาเซียน 

 


