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ในโอกาสที่ประเทศไทยดำ�ารงตำ�าแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการสร้าง

บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทน�าในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือ 

ของประเทศตำ่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดำยจะดำ�าเนินการ ดำังนี้

๔.๑	 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ดำ�าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตำ 

กับประเทศในภูมิภาคตำ่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุำลและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการ 

การไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย�้าความส�าคัญ 

ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตำร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก  

รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตำ้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาตำิ

๔.๒	 เสรมิสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซยีน ทัง้ในด้ำานการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  

โดำยเฉพาะภายใต้ำการเป็นประธานอาเซยีนของไทย ผลกัดัำนให้เกดิำความร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรมระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เกิดำการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตำามแนวคิดำ  

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดำสันติำสุข 

และความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค

๔.๓	 ส่งเสรมิความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม ภายใต้ำกรอบความร่วมมอืต่ำาง ๆ  เพือ่น�าไปสู ่

การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตำกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคตำ่าง ๆ   

ของโลก อาท ิยโุรป ตำะวนัออกกลาง เอเชยีใต้ำ และสนบัสนนุการขยายธรุกิจในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไทยมศีกัยภาพ  

ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยดำ้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตำลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก

๔.๔	 ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านความมัน่คง เพือ่รบัมอืกับภยัความมัน่คงในรปูแบบใหม่ 

อาท ิความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนษุย์ อาชญากรรมข้ามชาติำ ความมัน่คงปลอดำภยัทางทะเล การโยกย้าย 

ถิ่นฐานแบบไม่ปกตำิ และปัญหาข้ามชาตำิที่ส่งผลกระทบตำ่อวิถีชีวิตำของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์

๔.๕	 ขับเคลือ่นงานการทตูเชิงรุกเพ่ือประชาชน เพือ่คุม้ครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย 

และภาคเอกชนไทยในตำ่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดำชูผลประโยชน์ของไทย 

ในตำ่างประเทศ



๑.	 การสร้างบทบาทท่�สร้างสรรค์์ของไทยในภููมิิภูาค์และเวท่โลก	

	 ๑.๑	 การส่งเสริมิค์วามิสัมิพัันธ์์อันด่ีกับมิิตรประเทศทั�วโลก	 โดยเฉพาะประเทศเพ่�อนบ้้านและประเทศ 

ท่�มี่ความีสำคัญในเชิิงยุทธศาสตร์ต่อไทย ภายใต้หลักการสร้างความีไว้เน่�อเชิ่�อใจ การเคารพซึ่่�งกันและกัน และการมี่ 

ผลประโยชิน์ร่วมีกัน ซ่ึ่�งไทยได้ต้อนรับ้และแลกเปล่�ยนการเย่อน เป็นเจ้าภาพ และเดินทางไปเข้้าร่วมีการประชุิมี

ระหว่างประเทศทั�งในกรอบ้ทวิภาค่ พหุภาค่ รวมีถึ่งเข้้าร่วมีการประชิุมีทางไกลกับ้ผ้้แทนระดับ้ส้งข้องมีิตรประเทศ

อย่างต่อเน่�อง เชิ่น

   ๑.๑.๑	 ยกระดีับค์วามิร่วมิมิือกับประเทศญ่ี่�ป่�น โดยนายกรัฐมีนตร่ได้หาร่อกับ้นายกรัฐมีนตร่ญ่�ปุ�น  

(นายคิชิดิะ  ฟู้มีโิอะ) ท่�เดนิทางมีาเยอ่นไทยในฐานะแข้กข้องรัฐบ้าล เม่ี�อวนัท่� ๑-๒ พฤษภาคมี ๒๕๖๕ เพ่�อเสริมีสร้าง 

ความีเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยทั�งสองฝ่�ายได้ลงนามีความีตกลง ๓ ฉบั้บ้ ได้แก่ (๑) หนังส่อ 

แลกเปล่�ยนว่าด้วยความีร่วมีมีอ่ทางการเงินระหว่างรฐับ้าลไทยกับ้รฐับ้าลญ่�ปุ�น (๒) ความีตกลงว่าด้วยการมีอบ้ยุทโธปกรณ์์ 

และเทคโนโลย่ป้องกันประเทศระหว่างรัฐบ้าลญ่�ปุ�น 

กับ้รัฐบ้าลไทย และ (๓) หนังส่อแลกเปล่�ยนว่าด้วย 

ความีช่ิวยเหลอ่แบ้บ้ให้เปล่าข้องรฐับ้าลญ่�ปุ�นภายใต้โครงการ 

สนบั้สนนุเร่งด่วนสำหรบั้การรับ้มีอ่กบั้สถึานการณ์์การแพร่ระบ้าด 

ข้องโรคติดเชิ่�อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) นอกจากน่�  

ทั�งสองฝ่�ายได้ตั�งเป้าหมีายยกระดับ้ความีสมัีพนัธ์จากการเป็น  

“หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

อย่างรอบ้ด้าน” ในโอกาสการประชุิมีผ้้นำเข้ตเศรษฐกิจเอเปค 

ในเด่อนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 



  ๑.๑.๒	 กระชัับค์วามิสัมิพัันธ์์และส่งเสริมิค์วามิร่วมิมืิอกับสาธ์ารณรัฐประชัาชันจ่ีน ในโอกาสท่�

รองนายกรัฐมีนตร่และรัฐมีนตร่ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน  ปรมีัตถึ์วินัย) เดินทางเย่อนสาธารณ์รัฐ

ประชิาชินจ่น เม่ี�อวันท่� ๑-๒ เมีษายน ๒๕๖๕ และในโอกาสท่�ฝ่�ายไทยได้รับ้รองการเย่อนข้องมีนตร่แห่งรัฐ 

และรฐัมีนตร่ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณ์รฐัประชิาชินจน่ (นายหวงั  อ่�) เมี่�อวนัท่� ๔-๕ กรกฎาคมี ๒๕๖๕ 

ทั�งสองฝ่�ายเห็นพ้องให้กระชิับ้ความีเป็นหุ้นส่วนความีร่วมีมี่อเชิิงยุทธศาสตร์อย่างรอบ้ด้าน โดยได้ตกลงท่�จะส่งเสริมี

การลงทนุในเข้ตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก พฒันาโครงสรา้งพ่�นฐานและการเชิ่�อมีโยง รวมีถึง่การเช่ิ�อมีโยงโครงการ

รถึไฟูความีเรว็ส้งจน่-ลาวกบั้ระบ้บ้รางข้องไทย และโครงการความีร่วมีมีอ่ด้านรถึไฟูความีเรว็สง้ไทย-จน่ และปราบ้ปรามี

อาชิญากรรมีข้้ามีชิาติ โดยได้ลงนามีร่วมีกันในบ้ันท่กความีเข้้าใจด้านการรักษาความีมีั�นคงปลอดภัยไซึ่เบ้อร์ด้วย

  ๑.๑.๓	 กระชัับค์วามิสัมิพัันธ์์และส่งเสริมิค์วามิร่วมิมิือกับสหรัฐอเมิริกา รองนายกรัฐมีนตร ่

และรัฐมีนตร่ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน  ปรมัีตถ์ึวินัย) ได้หาร่อกับ้รัฐมีนตร่ว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศสหรัฐฯ (นายแอนโทน่  บ้ลิงเกน) ระหว่างเข้้าร่วมีการประชุิมีสมัีชิชิาสหประชิาชิาติสมีัยสามัีญ  

ครั�งท่� ๗๖ เมี่�อวันท่� ๒๑-๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ์ นครนิวยอร์ก และการเย่อนกรุงวอชิิงตันเพ่�อผลักดันประเด็น 

ท่�เป็นผลประโยชิน์ร่วมีกัน รวมีถึ่งการเตร่ยมีการเป็นเจ้าภาพการประชิุมีเอเปคข้องไทยในปี ๒๕๖๕ โดยเมี่�อวันท่�  

๙-๑๐ กรกฎาคมี ๒๕๖๕ ทั�งสองฝ่�ายได้ลงนามีร่วมีกันในแถึลงการณ์์ว่าด้วยความีเป็นพันธมีิตรและหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ เพ่�อกระชัิบ้ความีสัมีพันธ์ระหว่างสองประเทศท่�จะครบ้รอบ้ ๑๙๐ ปี ในปี ๒๕๖๖ 

และบ้ันท่กความีเข้้าใจระหว่างรัฐบ้าลไทยกับ้รัฐบ้าลสหรัฐฯ ว่าด้วยการส่งเสริมีความีเข้้มีแข้็งข้องห่วงโซึ่่อุปทานด้วย

   ๑.๑.๔	 ฟื้้�นฟูื้ค์วามิสัมิพันัธ์กั์บราชัอาณาจัีกรซาอด่่ีอาระเบย่ โดยปรับ้ระดับ้ความีสัมีพนัธร์ะหว่างกัน 

ให้กลับ้เป็นปกติโดยสมีบ้้รณ์์ภายหลังนายกรัฐมีนตร่เดินทางเย่อนราชิอาณ์าจักรซึ่าอุด่อาระเบ้่ยและหาร่อ

กับ้มีกุฎราชิกุมีาร รองนายกรัฐมีนตร่ และรัฐมีนตร ่

วา่การกระทรวงกลาโหมีแหง่ราชิอาณ์าจกัรซึ่าอดุ่อาระเบ่้ย 

เมี่�อเด่อนมีกราคมี ๒๕๖๕ จากนั�นทั�งสองฝ่�ายได้ร่วมีกัน

ผลักดันความีสัมีพันธ์ให้มี่ความีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  

เชิ่น จัดทำแผนการข้ับ้เคล่�อนและส่งเสริมีความีสัมีพันธ์

ทวิภาค่ จัดตั�งสภาความีร่วมีมี่อไทย-ซึ่าอุด่อาระเบ้่ย  

เปิดเท่�ยวบ้นิตรง และแลกเปล่�ยนการเย่อนข้องคณ์ะภาคเอกชิน 

ระหวา่งกนัเพ่�อเรย่นร้้ถึง่โอกาสและศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

และการเป็นหุ้นส่วนซึ่่�งกันและกัน 

 ๑.๒	 การส่งเสริมิบทบาทของประเทศไทยในเวท่ระหว่างประเทศ มี่ผลการดำเนินงานท่�สำคัญ เชิ่น

   ๑.๒.๑	 บทบาทในเวท่ระดัีบโลก เชิ่น (๑)	 ประช่ัมิสมัิชัชัาสหประชัาชัาติ	 สมิัยสามัิญี่	 ค์รั�งท่�	 ๗๖  

เมี่�อวันท่� ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายกรัฐมีนตร่ได้ย�ำความีสำคัญเร่�องต่าง ๆ เชิ่น การทำให้วัคซึ่่นและยารักษา 

โควิด-๑๙ เป็นสินค้าสาธารณ์ะข้องโลก การเสริมีสร้าง

ความีเข้้มีแข้็งข้องระบ้บ้สาธารณ์สุข้ การพัฒนาท่�เป็นมีิตร

กบั้สิ�งแวดลอ้มี การมีุง่ส้ก่ารปลอ่ยกา๊ซึ่คารบ์้อนไดออกไซึ่ด์

ท่� เป็นศ้นย์ภายในปี ค.ศ. ๒๐๖๕-๒๐๗๐ โดยไทย 

จะมีุ่งผลักดันให้โครงการเข้ตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป็นศ้นย์กลางความีร่วมีมี่อข้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

และอตุสาหกรรมีสเ่ข้ย่วข้องภม้ีภิาค นอกจากน่� ได้เสนอแนวคดิ

ผลักดัันให้้โครงการ EEC 
เป็็นศููนย์กลางความร่วมมือ
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และอุุตสาหกรรมสีเขีียว

44 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๔	



ความีเชิ่�อมีโยงความีร่วมีมี่อเพ่�อการพัฒนากับ้ความีมัี�นคงในกรอบ้การประชุิมีอนุสัญญาห้ามีทุ่นระเบิ้ดสังหารบุ้คคล 

เมี่�อวันท่� ๒๒-๒๔ มีิถึุนายน ๒๕๖๕ โดยไทยและราชิอาณ์าจักรกัมีพ้ชิาร่วมีกันจัดทำโครงการนำร่องการเก็บ้ก้้ 

ทุน่ระเบิ้ดฯ และส่งเสริมีการรับ้ร้้เก่�ยวกับ้ความีเช่ิ�ยวชิาญข้องไทยในการผลิตข้าเท่ยมีให้ผ้ไ้ด้รบั้ผลกระทบ้จากทุ่นระเบิ้ด

ในภมิ้ีภาคแอฟูรกิาดว้ย (๒) ประช่ัมิรัฐภูาค่์กรอบอนสั่ญี่ญี่าสหประชัาชัาติวา่ด้ีวยการเปล่�ยนแปลงสภูาพัภูมูิอิากาศ	

สมิัยท่�	 ๒๖	 (UNFCCC	COP26) เมี่�อวันท่� ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยนายกรัฐมีนตร่ประกาศเป้าหมีายข้องไทย 

ในการบ้รรลคุวามีเปน็กลางทางคารบ์้อน ภายในป ีค.ศ. ๒๐๕๐ และการบ้รรลกุารปลอ่ยกา๊ซึ่เรอ่นกระจกสทุธเิปน็ศน้ย์  

ภายในป ีค.ศ. ๒๐๖๕ เพ่�อรว่มีมีอ่กบั้นานาชิาตใินการแกไ้ข้วิกฤตสิภาพภมิ้ีอากาศ และ (๓) สนบัสนน่ใหป้ระเทศไทย	

และค์นไทยได้ีรับเลือกตั�งในเวท่ระหว่างประเทศจีนเป็นผลสำเร็จีในหลายตำแหน่ง เชิ่น ๑) ไทยได้รับ้เล่อกตั�ง 

ให้ดำรงตำแหน่งสมิาชิักค์ณะกรรมิาธิ์การกฎหมิายการค้์าระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๘  

และ ๒) รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ (ดร. วลิาวรรณ์  มีงัคละธนะกลุ) ได้รบั้คดัเลอ่กให้เป็นสมิาชิักค์ณะกรรมิาธิ์การ

กฎหมิายระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๓-๒๐๒๗ 

   ๑.๒.๒	 บทบาทในเวท่ระดีับภููมิิภูาค์ เชิ่น (๑) กำหนดีทิศทางค์วามิร่วมิมิือทางเศรษฐกิจีในภููมิิภูาค์	

ในกรอบเอเปค์ใหม้ีุง่ส้ก่ารค้าการลงทุนเสร่และการเจริญเตบิ้โตท่�ยั�งยน่และสมีดุล ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุิมีเอเปค  

ในปี ๒๕๖๕ และ (๒) สร้างค์วามิเชัื�อมิโยงภููมิิภูาค์เอเชั่ยตะวันออกเฉี่ยงใต้เข้ากับ	

ภููมิิภูาค์เอเชั่ยใต้ ผลักดันให้อนุภ้มีิภาครอบ้อ่าวเบ้งกอลเชิ่�อมีโยงกันในด้านคมีนาคมี

ข้นส่งและห่วงโซึ่่อุปทาน และมี่เศรษฐกิจศักยภาพส้งและยั�งย่นยิ�งข้่�นผ่านการเป็น

ประธานกรอบ้ความีริเริ�มีแห่งอ่าวเบ้งกอลสำหรับ้ความีร่วมีมี่อหลากหลายสาข้า 

ทางวชิิาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 

and Economic Cooperation: BIMSTEC) ระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

๒.	 การเสริมิสร้างค์วามิเป็นปึกแผ่นของอาเซ่ยน

 ๒.๑	 ดี้านการเมืิองและค์วามิมิั�นค์ง เชิ่น (๑) รักษาดี่ลยภูาพัของภููมิิภูาค์ท่ามิกลางการแข่งขันระหว่าง

มิหาอำนาจี เพ่�อผลประโยชิน์ร่วมีกันบ้นพ่�นฐานข้องมีุมีมีองอาเซึ่่ยนต่ออินโด-แปซึ่ิฟูิก ผ่านการผลักดันในเวท่ต่าง ๆ 

เชิ่น การประชิุมีสุดยอดอาเซึ่่ยน-อินเด่ย ครั�งท่� ๑๘ การประชิุมีสุดยอดอาเซึ่่ยน-จ่น สมีัยพิเศษ การประชิุมีสุดยอด

อาเซึ่่ยน-สหรัฐฯ สมีัยพิเศษ และการประชิุมีรัฐมีนตร่ต่างประเทศอาเซึ่่ยน-อินเด่ย สมีัยพิเศษ และ (๒) แก้ไขปัญี่หา

สถานการณท์่�มิผ่ลกระทบตอ่ค์วามิมิั�นค์งและสนัตภิูาพัของอาเซย่น โดยเฉพาะอย่างยิ�งสถานการณใ์นสาธ์ารณรฐั

แหง่สหภูาพัเมิย่นมิา ไทยสนบั้สนนุบ้ทบ้าทท่�สรา้งสรรคใ์นการแกไ้ข้สถึานการณ์อ์ยา่งสนัต ิซึ่่�งรวมีถึง่การดำเนนิการ

ตามีฉันทามีติ ๕ ข้้อข้องผ้้นำอาเซึ่่ยน สามีารถึระดมีความีช่ิวยเหล่อด้านมีนุษยธรรมีจากประเทศสมีาชิิกอาเซึ่่ยน 

และภาค่ภายนอกกว่า ๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากน่� ยังได้ให้ความีช่ิวยเหล่อเพ่�อรับ้ม่ีอกับ้การแพร่ระบ้าด 

ข้องโควดิ-๑๙ รวมี ๑๑.๖ ล้านบ้าท และสถานการณ์ในทะเลจ่ีนใต้ สนบั้สนนุการปฏิบัิ้ตติามีปฏิญิญาว่าด้วยการปฏิบิ้ตัิ

ข้องภาค่ในทะเลจ่นใต้ และการเจรจาจัดทำประมีวลการปฏิิบ้ัติในทะเลจ่นใต้

  ๒.๒	 ดี้านเศรษฐกิจีและการพััฒนาท่�ยั�งยืน เช่ิน (๑) ส่งเสริมิการรวมิกล่่มิทางเศรษฐกิจีภูายในอาเซ่ยน	

และระหวา่งอาเซย่นกบัภูาค์ภู่ายนอกใหแ้นน่แฟื้น้ยิ�งข้�น เช่ิน ผลักดนัความีตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดับ้ภมิ้ีภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: 

RCEP) และจัดทำพิธ่สารเพ่�อแก้ไข้ความีตกลงการค้าเสร่ 

ต่าง ๆ ท่�ไทยเป็นภาค่ให้ทันสมีัยยิ�งข้่�น และ (๒) ส่งเสริมิ	

ค์วามิเป็นห่้นส่วนดี้านการพััฒนาท่� ยั�งยืนระหว่าง

ผลัักดัันความตกลัง RCEP
และส่งเสริมความเป็็นห้้้นส่วน
ดั้านการพััฒนาที�ยั�งยืน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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ประเทศสมิาชัิกอาเซ่ยนและระหว่างอาเซ่ยนกับภูาค่์ภูายนอกอย่างเป็นรูปธ์รรมิ เชิ่น ๑) ส่งเสริมีความีร่วมีมี่อ 

ในการข้ับ้เคล่�อน “ข้้อริเริ�มีความีเก่�อก้ลระหว่างวิสัยทัศน์ประชิาคมีอาเซึ่่ยน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับ้วาระการพัฒนาท่�ยั�งย่น  

ค.ศ. ๒๐๓๐ ข้องสหประชิาชิาติ” ผา่นการผลักดนัแนวคดิเศรษฐกจิชิว่ภาพ เศรษฐกจิหมีนุเวย่น และเศรษฐกจิสเ่ข้ย่ว 

(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) เพ่�อส่งเสริมีการฟู้�นตัวข้องอาเซ่ึ่ยนภายหลังการแพร่ระบ้าด 

ข้องโควิด-๑๙ ในการประชุิมี High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between  

the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development  

ครั�งท่� ๖ เมี่�อวนัท่� ๓๐ พฤษภาคมี ๒๕๖๕ ๒) จดัการประชิมุี ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development  

เมี่�อเด่อนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ ๓) จัดเวท่แลกเปล่�ยนความีร้้และแนวปฏิิบ้ัติด้านการพัฒนาท่�ยั�งย่นและประเด็น

ท่�เก่�ยวข้้องกับ้สาข้ายุทธศาสตร์ข้องแนวคิด BCG Economy 

 ๒.๓	 ดีา้นสังค์มิและวัฒนธ์รรมิ เชิน่ (๑) ข้บั้เคล่�อนการดำเนนิการตามีแผนงานประชิาคมีสงัคมีและวฒันธรรมี

อาเซึ่่ยน พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชิุมีเจ้าหน้าท่�อาวุโสสำหรับ้คณ์ะมีนตร่ประชิาคมีสังคมีและวัฒนธรรมีอาเซึ่่ยน  

ครั�งท่� ๓๒ เมี่�อเด่อนมี่นาคมี ๒๕๖๕ (๒) จัดประชิุมีเจ้าหน้าท่�อาวุโสอาเซ่ึ่ยนด้านสวัสดิการสังคมีและการพัฒนา  

ครั�งท่� ๑๗ และรเิริ�มีการมีอบ้รางวลัดา้นสวสัดกิารสงัคมีและการพฒันาดเ่ดน่แหง่อาเซึ่ย่น (๓) ผลกัดนัและเสรมิีสรา้ง

ความีตระหนักร้้ในประเด็นการคุ้มีครองสิทธิเด็กและสิทธิสตร่ในบ้ริบ้ทข้องการโยกย้ายถึิ�นฐานในภ้มีิภาคอาเซึ่่ยน  

ผา่นกรอบ้การประชิมุีท่�เก่�ยวข้อ้ง เชิน่ การประชิมุีเชิงิปฏิิบ้ตักิารเก่�ยวกบั้สตรแ่ละเดก็ในบ้รบิ้ทข้องการโยกยา้ยถิึ�นฐาน 

เมี่�อเด่อนพฤษภาคมี ๒๕๖๕ และ (๔) การประชิุมีคณ์ะมีนตร่ประชิาคมีสังคมีและวัฒนธรรมีอาเซึ่่ยน 

  ๒.๔	 ดี้านสาธ์ารณส่ขและการจัีดีการภัูยพัิบัติ เชิ่น (๑) ผลักดัีนให้ประเทศสมิาชิักอาเซ่ยนร่วมิกันจัีดีตั�ง	

“กองทน่อาเซย่นเพืั�อรบัมิอืโค์วดิี-๑๙” โดยกองทุนฯ ได้จดัซึ่่�อวัคซึ่น่ป้องกันโควิด-๑๙ เพ่�อจัดสรรให้ประเทศสมีาชิกิ

อาเซ่ึ่ยน (๒) สง่เสรมิิค์วามิรว่มิมิอืกับค์ูเ่จีรจีาและภูาค่์ภูายนอกของอาเซย่นเพัื�อเพัิ�มิพูันค์วามิรว่มิมิอืในการรบัมิอื

กับโค์วิดี-๑๙ และบ้รรเทาผลกระทบ้ท่�เกิดข้่�นอย่างเป็นร้ปธรรมี เชิ่น เคร่อรัฐออสเตรเล่ยได้จัดสรรงบ้ประมีาณ์ 

เพ่�อสนับ้สนุนวัคซึ่่นป้องกันโควิด-๑๙ ให้ประเทศสมีาชิิกอาเซึ่่ยน และสหรัฐอเมีริกา ประกาศจะให้วัคซึ่่นแก่ประเทศ

ต่าง ๆ ทั�วโลก รวมีทั�งอาเซึ่่ยน เพิ�มีเติมีอ่ก ๕๐๐ ล้านโดส  

ภายในปี ๒๕๖๕ และ (๓) ไทยไดี้รับการสนับสน่น	

จีากประเทศสมิาชัิกอาเซ่ยนให้เป็นท่�ตั�งของสำนักงาน

เลขาธ์ิ ก า รของศู นย์ อ า เซ่ ยนดี้ านภูาวะฉี่ ก เฉีิ น	

ทางสาธ์ารณส่ขและโรค์อ่บัติใหมิ่	(ASEAN	Centre	for		

Public	Health	Emergencies	and	Emerging	Diseases:		

ACPHEED) เม่ี�อเดอ่นพฤษภาคมี ๒๕๖๕ ทั�งน่� ศน้ย์ ACPHEED  

จะชิ่วยเสริมีสร้างความีสามีารถึในการเตร่ยมีความีพร้อมี  

ป้องกัน และรับ้มี่อกับ้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณ์สุข้ 

และโรคอุบ้ัติใหมี่ในอนาคต 

46 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
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๓.	 การส่งเสริมิค์วามิสัมิพัันธ์์ทางเศรษฐกิจีและวัฒนธ์รรมิ

  ๓.๑	 การส่งเสริมิค์วามิสัมิพัันธ์์ทางเศรษฐกิจีผ่านกรอบค์วามิร่วมิมิือทวิภูาค์่ เช่ิน (๑) จัดกิจกรรมี 

เพ่�อเพิ�มีโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเท่�ยวกับ้ราชิอาณ์าจักรซึ่าอุดอ่าระเบ่้ยภายหลังการปรับ้ความีสัมีพนัธ์ 

เชิ่น การจับ้ค้่เจรจาธุรกิจในงาน “Thai-Saudi Business Matching” ท่�จัดร่วมีกับ้สภาหอการค้าแห่งราชิอาณ์าจักร

ซึ่าอุด่อาระเบ้่ยกว่า ๓๕๐ ค้่ สร้างมี้ลค่าการซึ่่�อข้ายกว่า 

๑๓๐ ลา้นบ้าท และคาดวา่จะเพิ�มีมีล้คา่การคา้ภายในหน่�งปี 

ไดอ้ก่ประมีาณ์ ๑๑,๕๐๐ ลา้นบ้าท (๒) นำคณ์ะนักธรุกจิไทย 

ร่ วมีคณ์ะรองนายก รัฐมีนตร่และ รัฐมีนตร่ ว่ าการ 

กระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน  ปรมีัตถ์ึวินัย) 

เย่อนสาธารณ์รัฐประชิาชินจ่น เม่ี�อเด่อนม่ีนาคมี ๒๕๖๕ รวมีถ่ึงริเริ�มีกลไกความีร่วมีมี่อระหว่างเข้ตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกกับ้เข้ตเศรษฐกิจสามีเหล่�ยมีปากแมี่น�ำแยงซึ่่ (๓) การสร้างเสริมีความีร่วมีมี่อระหว่างประเทศไทย 

กับ้ประเทศในภ้มิีภาคยุโรปเพ่�อยกระดับ้ข้่ดความีสามีารถึด้านอุตสาหกรรมีการเกษตรและอาหารข้องไทย 

ในเข้ตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ (๔) จัดตั�งหอการค้าและอุตสาหกรรมีไทยในสาธารณ์รัฐสังคมีนิยมีเว่ยดนามี 

  ๓.๒	 การส่งเสริมิค์วามิสัมิพัันธ์์ทางเศรษฐกิจีผ่านกรอบค์วามิร่วมิมิือพัห่ภูาค์่ เชิ่น (๑) เป็นประธ์าน	

การประช่ัมิเอเปค์ในป	ี๒๕๖๕ ซึ่่�งไทยไดเ้สนอแนวคดิ “Open. Connect. Balance.” หรอ่ “เปดิกวา้งสรา้งสมัีพนัธ์ 

เชิ่�อมีโยงกัน ส้่สมีดุล” ให้เป็นหัวข้้อหลักข้องการประชิุมี 

และ (๒) เป็นประธ์าน	 BIMSTEC	 ปี	 ๒๕๖๕-๒๕๖๖  

ซึ่่� งไทยได้ผลักดันแนวคิด PRO BIMSTEC ได้แก่  

Prosperous เน้นการฟู้�นฟู้เศรษฐกิจผ่านการยกระดับ้

ความีเชิ่�อมีโยงรอบ้ด้าน Resilient เน้นการเสริมีสร้าง 

ความีมัี�นคงทางอาหาร ความีมีั�นคงทางสาธารณ์สุข้  

และความีรว่มีมีอ่ทางทะเล และ Open เนน้การมีส่ว่นรว่มี 

ข้องภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านการส่งเสริมีการท่องเท่�ยวท่�ยั�งย่น 

และการสร้างเคร่อข้่ายระหว่างประชิาชิน

 ๓.๓	 การแก้ไข/จีัดีทำค์วามิตกลงเขตการค์้าเสร่ เพ่�อข้ยายโอกาสข้องสินค้าและบ้ริการข้องไทย 

ในตลาดต่างประเทศ เพิ�มีข้่ดความีสามีารถึในการแข้่งข้ันให้ผ้้ประกอบ้การไทยในเวท่โลก และยกระดับ้มีาตรฐาน 

การค้าและบ้ริการข้องไทยในเวท่ระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมีท่�ด่งด้ดการลงทุนมีากยิ�งข้่�น เชิ่น  

(๑) จัดทำ/แก้ไข้ความีตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและพิธ่สารในกรอบ้อาเซึ่่ยน (๒) เจรจาข้้อบ้ทด้านกฎหมีาย 

ในความีตกลงการค้าเสร่ระหว่างไทยกับ้สมีาคมีการค้าเสร่แห่งยุโรป และ (๓) ร่�อฟู้�นการเจรจาร่างกรอบ้ความีตกลง

ความีเป็นหุ้นส่วนและความีร่วมีมี่อรอบ้ด้านระหว่างไทยกับ้สหภาพยุโรปและรัฐสมีาชิิก 

 ๓.๔	 การส่งเสริมิค์วามิเชืั�อมิโยง เชิ่น (๑) ผลักดันให้มีาเลเซึ่่ยและสาธารณ์รัฐสิงคโปร์เปิดการเดินทาง 

กับ้ประเทศไทยโดยไมี่ต้องกักตัว (Vaccinated Travel Lane) (๒) ผลักดันให้สายการบ้ินข้องไทยสามีารถึกลับ้ไป

ทำการบิ้นเชิงิพาณิ์ชิยใ์นเส้นทางไทย-สาธารณ์รัฐประชิาชินจน่ได้ จำนวน ๓ เท่�ยวบิ้นตอ่สปัดาห์ (๓) เปิดเท่�ยวบิ้นตรง 

ระหว่างราชิอาณ์าจักรซึ่าอุด่อาระเบ้่ยกับ้ไทย และ (๔) พัฒนาระบ้บ้ตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)  

และตรวจลงตราประเภท Long-term Resident Visa 

เพั่�มโอกาสทางการค้า 
การลังทุุน และการทุ่อุงเทุี�ยว
กับซาอุดัีอาระเบีย

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๓.๕	 การส่งเสริมิค์วามิสัมิพัันธ์์ดี้านเศรษฐกิจีท่�สำค์ัญี่อื�น	ๆ เชิ่น 

(๑) การจัดตั�งโครงการ “Thailand and Nordic Countries Innovation 

Unit (TNIU)” ในเด่อนมีิถึุนายน ๒๕๖๕ เพ่�อเป็นกลไกความีร่วมีมี่อกับ้ 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชิน รวมีถึ่งสถึาบ้ันการศ่กษาและสถึาบ้ันวิจัย

ข้องกลุ่มีประเทศนอร์ดิก (ราชิอาณ์าจักรสว่เดน ราชิอาณ์าจักรเดนมีาร์ก 

ราชิอาณ์าจักรนอร์เวย์ สาธารณ์รัฐฟูินแลนด์ และสาธารณ์รัฐไอซึ่์แลนด์) เพ่�อข้ยายโอกาส และ (๒) แลกเปล่�ยน 

องค์ความีร้้และแนวปฏิบัิ้ติท่�ด่ และเข้า้ถ่ึงงานวิจยัด้านนวตักรรมี เทคโนโลย ่และวิสาหกจิเริ�มีต้น (Startup) โดยเฉพาะ 

ความีร่วมีมี่อด้านเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นร้ปธรรมี 

  ๓.๖	 การส่งเสริมิค์วามิสัมิพัันธ์์ทางวัฒนธ์รรมิ รัฐบ้าลส่งเสริมีศิลปวัฒนธรรมีไทยในต่างประเทศ  

ผ่านการดำเนิน “การท้ตวัฒนธรรมี” เพ่�อเสริมีสร้าง Soft Power ข้องไทยเพ่�อให้มี่ผลต่อความีนิยมีในสินค้า 

และบ้รกิารข้องไทยในตา่งประเทศ โดยจดักจิกรรมี เชิน่ จดัเทศกาลไทยใน ๑๕ เมีอ่งทั�วโลก ซึ่่�งจดัโดยสถึานเอกอคัรราชิทต้ 

และสถึานกงสลุใหญข่้องไทย รวมีถึง่กจิกรรมีประชิาสมัีพันธเ์ก่�ยวกับ้สถึานท่�ทอ่งเท่�ยว อาหารไทย ผลไมีไ้ทย มีวยไทย 

และแฟูชิั�นไทย และผลักดันให้ (๑) “พัื�นท่�กล่่มิป�าแก่งกระจีาน” ได้รับ้การข้่�นทะเบ้่ยนเป็นมีรดกโลกทางธรรมีชิาติ 

(๒) “มิโนราห์” ได้รบั้การข้่�นทะเบ้ย่นเปน็มีรดกทางวฒันธรรมี และ (๓) สมีเดจ็พระเจา้พ่�นางเธอ เจา้ฟูา้กลัยาณ์วิฒันา 

กรมีหลวงนราธิวาสราชินครินทร์ และพระยาศร่สุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางก้ร) ได้รับ้การรับ้รองโดยท่�ประชิุมี 

สมีัยสามีัญข้ององค์การย้เนสโก สมีัยท่� ๔๑ เมี่�อวันท่� ๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้เป็น “บ่ค์ค์ลสำค์ัญี่ของโลก”

๔.	 การส่งเสริมิค์วามิร่วมิมิือระหว่างประเทศดี้านค์วามิมิั�นค์ง

 ๔.๑	 การรักษาและส่งเสริมิค์วามิร่วมิมืิอด้ีานค์วามิมัิ�นค์งอย่างสมิด่ีลกับประเทศมิหาอำนาจี	

เพัื�อเพัิ�มิทางเลือกในเชัิงนโยบาย ทั�งในระดับ้ทวิภาค่ พหุภาค่ และภ้มีิภาคอาเซึ่่ยน โดยมีุ่งเน้นดำเนินความีร่วมีมี่อ 

ท่�เปน็ผลประโยชินร์ว่มีกนั เชิน่ การลงนามีในแถึลงการณ์ว่์าดว้ยความีเปน็พนัธมีติรและหุ้นสว่นทางยุทธศาสตรร์ะหว่าง

ไทยและสหรัฐอเมีริกา การจัดประชิุมีกลไกหาร่อ Thailand-U.S. Strategic and Defense Dialogue เป็นครั�งแรก 

กบั้สหรฐัอเมีรกิา การแลกเปล่�ยนเอกสารบ้นัทก่ความีเข้้าใจดา้นการรกัษาความีมีั�นคงปลอดภยัทางไซึ่เบ้อรร์ะหวา่งไทย 

กับ้สาธารณ์รัฐประชิาชินจ่น เม่ี�อเด่อนกรกฎาคมี ๒๕๖๕ การยกสถึานะให้สาธารณ์รัฐประชิาชินจ่นเป็นหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์แบ้บ้รอบ้ด้านกับ้อาเซึ่่ยน การปิดการเจรจาร่างกรอบ้ความีตกลงความีเป็นหุ้นส่วนและความีร่วมีมี่อ 

รอบ้ด้านระหว่างไทยกับ้สหภาพยุโรปและรัฐสมีาชิิกได้สำเร็จ และการม่ีข้้อเสนอให้อาเซึ่่ยนและสหภาพยุโรป 

เพิ�มีความีร่วมีมี่อในการส่งเสริมีข้่ดความีสามีารถึด้านความีมีั�นคงทางไซึ่เบ้อร์

48 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๔	



 ๔.๒	 การส่งเสริมิค์วามิร่วมิมิือดี้านค์วามิมัิ�นค์งรูปแบบดัี�งเดิีมิ เชิ่น (๑) เสริมิสร้างค์วามิเข้าใจีต่อ	

การบรหิารและพัฒันาจัีงหวัดีชัายแดีนภูาค์ใต้ โดยเฉพาะกับ้องคก์ารความีรว่มีมีอ่อสิลามี (Organisation of Islamic  

Cooperation: OIC) โดยคณ์ะผ้้ช่ิวยเลข้าธกิาร OIC ได้เดินทางเยอ่นไทยเพ่�อรับ้ทราบ้ความีคบ่้หน้าเม่ี�อเดอ่นมิีถึนุายน ๒๕๖๕  

(๒) ส่งเสริมิเสถ่ยรภูาพัและสันติภูาพัในทะเลจ่ีนใต้ในการประชิุมีรัฐมีนตร่ต่างประเทศอาเซึ่่ยน-จ่น สมีัยพิเศษ  

เมี่�อเด่อนมีิถึุนายน ๒๕๖๔ ณ์ นครฉงชิิ�ง และ (๓) ผลักดีันการแก้ไขปัญี่หาท่�เป็นต้นเหต่ของค์วามิขัดีแย้งในกรอบ

สหประชัาชัาติ ในฐานะสมีาชิิกคณ์ะกรรมีาธิการการเสริมีสร้างสันติภาพข้องสหประชิาชิาติ วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

เชิ่น ส่งเสริมีความีร่วมีมี่อเพ่�อลดอาวุธ (ทุ่นระเบิ้ดสังหารบุ้คคล) ต่อต้านการค้าอาวุธอย่างผิดกฎหมีาย  

ลดและไม่ีแพร่ข้ยายอาวุธท่�มี่อานุภาพทำลายล้างส้ง โดยไทยเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศท่�ลงนามีและให้สัตยาบั้น 

สนธิสัญญาห้ามีอาวุธนิวเคล่ยร์ในวันแรกท่�เปิดให้ลงนามี 

  ๔.๓	 การส่งเสริมิค์วามิร่วมิมืิอด้ีานค์วามิมิั�นค์งรูปแบบใหม่ิ เช่ิน (๑) ค์วามิมิั�นค์งทางสาธ์ารณสข่ โดยไทย

ประสานความีร่วมีมี่อกับ้ต่างประเทศทั�งในกรอบ้ทวิภาค่และพหุภาค่ เพ่�อให้มี่วัคซึ่่นป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเพ่ยงพอ 

นอกจากน่� ได้ดำเนินโครงการความีร่วมีม่ีอเพ่�อการพัฒนาด้านสาธารณ์สุข้กับ้ประเทศเพ่�อนบ้้านเพ่�อลดและป้องกัน

การแพร่ระบ้าดข้องโรคมีายังไทย (๒) อาชัญี่ากรรมิข้ามิชัาติ ไทยได้ลงนามีบั้นท่กความีเข้้าใจว่าด้วยความีร่วมีมี่อ 

ด้านการปราบ้ปรามี “แก๊งคอลเซ็ึ่นเตอร์” และ “แก๊ง Hybrid Scam” กับ้ราชิอาณ์าจักรกัมีพ้ชิา และลงนามี 

บ้ันท่กความีเข้้าใจว่าด้วยความีร่วมีมี่อด้านความีปลอดภัยไซึ่เบ้อร์กับ้สาธารณ์รัฐประชิาชินจ่นและรัฐอิสราเอล  

และผลักดันให้ท่�ประชิุมีรัฐมีนตร่อาเซึ่่ยนด้านอาชิญากรรมีข้้ามีชิาติ รับ้รองเอกสารแนวคิดเพ่�อส่งเสริมีความีร่วมีมี่อ

ด้านการบ้ริหารจัดการชิายแดนในอาเซึ่่ยน และ (๓) ค์วามิมิั�นค์งทางอาหารและพัลังงาน ได้ดำเนินการทางการท้ต 

เพ่�อเพิ�มีแหล่งทางเล่อกในการซึ่่�อสินค้าจำเป็นต่อ 

ภาคการผลติข้องไทย เช่ิน น�ำมีนั ก๊าซึ่ และปุ�ย โดยเฉพาะ

ในชิ่วงสงครามีรัสเซึ่่ย-ย้เครน นอกจากน่� ได้ดำเนินการ 

ทางการทต้เพ่�อให้มีติรประเทศงดเว้นการออกมีาตรการลงโทษ 

ต่ออุตสาหกรรมีน�ำมีันและก๊าซึ่ธรรมีชิาติในสาธารณ์รฐั

แห่งสหภาพเมีย่นมีาเพ่�อลดผลกระทบ้ต่อไทย

๕.	 การขับเค์ลื�อนงานการทูตเชัิงร่กเพัื�อประชัาชัน

 ๕.๑	 การค์่้มิค์รองดูีแลค์นไทยในต่างประเทศ	 โดยให้ความีชิ่วยเหล่อและคุ้มีครองคนไทยในกรณ์่ต่าง ๆ  

รวมีกว่า ๗ แสนคน ซึ่่�งรวมีถึ่งคนไทย นักศ่กษาไทย นักท่องเท่�ยวท่�ตกทุกข้์ได้ยาก และแรงงานไทยในประเทศต่าง ๆ  

เชิ่น (๑) ให้ค์วามิช่ัวยเหลือผู้ได้ีรับผลกระทบจีากการแพัร่ระบาดีของโค์วิดี-๑๙ โดยสถึานเอกอัครราชิท้ต 

และสถึานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศได้ด้แลและให้ความีชิ่วยเหล่อคนไทยท่�ตกทุกข้์และตกค้างในประเทศต่าง ๆ  

ติดต่อประสานงาน และมีอบ้ถุึงยังชิ่พและสิ�งข้องจำเป็น ซึ่่�งเป็นการดำเนินการร่วมีกับ้กงสุลกิตติมีศักดิ�ข้องไทย 

ในต่างประเทศ กลุ่มีอาสาสมีัครชิุมีชินไทย และองค์กรท้องถึิ�น นอกจากน่� ได้จัดให้มี่กลุ่มีสนทนาผ่านแอปพลิเคชิัน  

เพ่�อให้คำปร่กษาเก่�ยวกับ้การด้แลสุข้ภาพแก่คนไทยท่�ติดเชิ่�อโควิด-๑๙ รวมีทั�งให้คำปร่กษาปัญหาสุข้ภาพจิต  

(๒ )  ให้ค์วามิชั่วยเหลือค์นไทยท่� ไดี้ รับผลกระทบจีากสถานการณ์ค์วามิขัดีแย้ งรัส เซ่ย -ยู เค์รน  

โดยสถึานเอกอัครราชิทต้ ณ์ กรุงวอร์ซึ่อ สาธารณ์รัฐโปแลนด์ และสถึานเอกอัครราชิทต้ ณ์ กรุงบ้ค้าเรสต์ ราชิอาณ์าจักร 

โรมีาเนย่ ได้ช่ิวยอพยพคนไทยทั�งหมีดท่�แสดงความีประสงค์จะออกจากพ่�นท่�ขั้ดแย้งได้กว่า ๒๓๐ คน และ (๓) ผลกัดีนั

กับทางการของสาธ์ารณรัฐประชัาชันจี่นให้ผ่อนค์ลายมิาตรการป้องกันการแพัร่ระบาดีของโค์วิดี-๑๙ เพ่�อให้

นักศ่กษาไทยเดินทางกลับ้ไปศ่กษาต่อในสาธารณ์รัฐประชิาชินจ่นได้สำเร็จ

ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ป็ราบป็ราม “แก๊งคอุลัเซ็็นเตอุร์” 
และ “แก๊ง Hybrid Scam” 
กับกัมพัูชา

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๕.๒	 การค์่้มิค์รองผลประโยชัน์ของภูาค์เอกชันไทยในต่างประเทศ ผลักดันการแก้ไข้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  

ข้องผ้้ประกอบ้การไทยท่�ทำธุรกิจในต่างประเทศ เช่ิน (๑) หยบิยกประเดีน็ค์วามิไม่ิสะดีวกในการขนส่งสนิค้์า	โดียเฉีพัาะ

สนิค์า้เกษตรและสินค์า้เน่าเสย่ง่ายผ่านด่ีานทางบกกับผูบ้ริหารของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ�นของสาธ์ารณรัฐ	

ประชัาชันจีน่ ส่งผลให้ทางการจน่พิจารณ์าเพิ�มีความีสะดวกให้แก่การข้นส่งสินค้าจากไทยไปสาธารณ์รัฐประชิาชินจ่นแล้ว 

หลายมีาตรการ (๒) เร่งเจีรจีาผลกัดีนักบัสาธ์ารณรฐัแห่งสหภูาพัเมิย่นมิาเพัื�อขจีดัีอป่สรรค์/อำนวยค์วามิสะดีวก

ดีา้นการค์า้การลงทน่แกภู่าค์เอกชันไทยในสาธ์ารณรฐัแหง่สหภูาพัเมิย่นมิา เชิน่ ๑) ข้อยกเวน้การบ้งัคบั้ใชิม้ีาตรการ 

บ้ังคับ้เปล่�ยนรายได้และโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสกุลจั�ต จนเป็นผลให้ธนาคารกลางสาธารณ์รัฐ 

แห่งสหภาพเม่ียนมีาออกประกาศยกเว้นแก่ธุรกิจหลายประเภท ซึ่่�งครอบ้คลุมีหลายธุรกิจข้องไทย และ ๒) ข้อให ้

ฝ่�ายเม่ียนมีาพิจารณ์าทบ้ทวนมีาตรการกด่กันการนำเข้า้สินค้า ซึ่่�งส่งผลกระทบ้ต่อสินค้าส่งออกข้องไทยหลายรายการ 

และข้อให้พิจารณ์าไมี่ออกมีาตรการก่ดกันสินค้าประเภทอ่�นเพิ�มีเติมีอ่ก (๓) ผลักดีันให้สาธ์ารณรัฐประชัาธ์ิปไตย

ประชัาชันลาวยกเลิกมิาตรการห้ามินำเข้าอาหารทะเลแชั่แข็งจีากไทยจากข้้อห่วงกังวลด้านสุข้อนามีัย 

และการจำกดัการแพร่ระบ้าดข้องโควดิ-๑๙ และประสานงานกับสาธ์ารณรัฐสิงค์โปร์เพืั�อแก้ไขปัญี่หาการต่กลับเนื�อไก่	

และเนื�อหมูิแชั่แข็งจีากไทยจนเป็นผลสำเร็จ และ (๔) หารือกับราชัอาณาจีักรซาอ่ดี่อาระเบ่ยเพืั�อแก้ไขปัญี่หา	

การระงบัการนำเขา้เนื�อสตัวปี์กจีากไทย โดยฝ่�ายซึ่าอดุอ่าระเบ่้ยไดย้กเลกิมีาตรการดงักลา่วเมี่�อเดอ่นมีน่าคมี ๒๕๖๕

 ๕.๓	 การเสริมิสร้างบทบาทและค์วามิเข้มิแข็งของชัม่ิชันไทยในต่างประเทศ เชิน่ เสรมิีสรา้งศกัยภาพคนไทย 

เคร่อข่้ายชุิมีชินไทยและอาสาสมัีครคนไทยในต่างประเทศให้เข้้มีแข็้งและด้แลคุ้มีครองคนไทยท่�ถึ้กเอารัดเอาเปร่ยบ้ 

การให้คำปร่กษาด้านกฎหมีาย การให้การฝ่ึกทักษะอาชิ่พ การจัดคลินิกให้คำปร่กษาปัญหาสุข้ภาพและสุข้ภาพจิต

โดยแพทย์และผ้้เชิ่�ยวชิาญ การสนับ้สนุนกิจกรรมีข้องนักเร่ยนและนักศ่กษาไทยและการสนับ้สนุนการเร่ยนการสอน

ภาษาไทยให้เด็กไทยท่�เกิดในต่างประเทศ

  ๕.๔	 การพัฒันาการใหบ้รกิารดีา้นกงสล่ เช่ิน (๑) พัฒันาระบบการลงทะเบย่นเพัื�อเดีนิทางเขา้ประเทศไทย 

ในชิว่งการแพร่ระบ้าดข้องโควิด-๑๙ ได้กำหนดและปรับ้ปรงุมีาตรการเดินทางเข้้าประเทศไทยเป็นระยะ โดยพิจารณ์า

ความีสมีดุลระหว่างความีปลอดภัยทางสาธารณ์สุข้กับ้การข้ับ้เคล่�อนเศรษฐกิจข้องประเทศ และความีสอดคล้องกับ้ 

สถึานการณ์์การแพร่ระบ้าดในแต่ละห้วงเวลา ในการน่� ได้พฒันาระบ้บ้ COE online  

และระบ้บ้ Thailand Pass ในชิ่วงการเดินหน้านโยบ้ายเปิดประเทศ  

(ตั�งแต่วนัท่� ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔-๓๐ มีถุิึนายน ๒๕๖๕) โดยในช่ิวงเวลาดังกล่าว 

มี่ผ้้เดินทางทั�งชิาวไทยและต่างชิาติลงทะเบ่้ยนในระบ้บ้ Thailand Pass  

กว่า ๓.๓ ล้านคน (๒) พััฒนาและขยายการเปิดีใช้ังานระบบตรวจีลงตรา

อเิลก็ทรอนกิสแ์บบไรแ้ผน่ปะ	(Stickerless	e-Visa) เพ่�ออำนวยความีสะดวก 

ใหช้ิาวตา่งชิาตสิามีารถึย่�นคำรอ้งข้อรบั้การตรวจลงตราและตดิตามีการดำเนนิ 

การตรวจลงตราได้ผ่านระบ้บ้อิเล็กทรอนิกส์ (www.thaievisa.go.th)  

โดยเปิดให้บ้ริการระบ้บ้ Stickerless e-Visa ในสถึานเอกอัครราชิท้ต 

และสถึานกงสลุใหญทั่�วโลกแล้ว ๒๙ แหง่ ใน ๑๕ ประเทศ และ (๓) เปดิีให้บริการ		

“เค์รื�องรับค์ำร้องขอทำหนังสือเดีินทางดี้วยตนเอง	 (kiosk)” เพ่�อเพิ�มี 

ทางเล่อกในการข้อรับ้บ้ริการทำหนังส่อเดินทางข้องประชิาชิน รวมีถึ่ง 

ลดการติดต่อสัมีผัสในชิ่วงการแพร่ระบ้าดข้องโควิด-๑๙

50 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๔	


	หน้าเปิด_คำนำ_สารบัญ_ประกาศพระบรมราชโองการ [14 หน้า]_ผลงานรัฐบาล_65
	[001-040] บทสรุปผู้บริหาร_19-10-65
	[041-066] ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
	001-012 นโยบายหลักข้อ 1_ผลงานรัฐบาล_65_19102022
	013-026 นโยบายข้อ 2
	027-040 นโยบายหลัก ข้อ3_18-10-65
	041-050 นโยบายข้อ 4
	051-132 นโยบายข้อ 5
	133-144 นโยบายข้อ 6
	145-158 นโยบายข้อ 7
	159-192 นโยบายข้อ 8
	193-210 นโยบายหลัก ข้อ9_18-10-65
	211-226 นโยบายหลัก ข้อ10_19-10-65
	227-248 นโยบายหลักข้อ 11_ผลงานรัฐบาล_65_18102022
	249-256 นโยบายหลัก ข้อ12_18-10-65
	257-324 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่1-12 191065
	325-368 ภาคผนวก_ผลงานรัฐบาล_65_18102022



