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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

“...ในส่วนของเวทีสหประชาชาตินั้น ประเทศไทยจะให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงและความสงบ รวมถึงการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของเด็กและสตรี...”

รายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน” วันที่ 2๙ กันยายน พ.ศ. 2๕๕๕
ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 6๗ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

แนวนโยบาย
ด้านการต่างประเทศ

มาตรา ๘๒ รฐัตอ้งสง่เสรมิสมัพนัธไมตรแีละความรว่มมอืกบันานาประเทศ และพงึถอืหลกัในการปฏบิตัิ

ต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระทำาไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

 รฐัตอ้งสง่เสรมิการคา้ การลงทนุ และการทอ่งเทีย่วกบันานาประเทศ ตลอดจนตอ้งใหค้วามคุม้ครอง  

และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการฟื ้นฟูความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 

นานาประเทศ โดยยงัคงให้การสนบัสนนุและสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืในกรอบภมูภิาคให้มคีวามคบืหน้า 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการด�าเนินงานในปีที่สองนี้มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 ๑.	เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคและอนุภูมิภาค	 โดยรัฐบาลได้

ด�าเนินการอยู่บนพื้นฐานหลัก ได้แก่ (๑) รักษาช่องทางติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิด (๒) เสริมสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูล

ต่อความร่วมมือทวิภาคีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง (๓) เสริมสร้างและรักษาความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ 

ในระดบัรฐัและผูน้�าระดบัสงู (๔) รกัษาภาพลกัษณ์ทีด่ขีองไทยให้คงอยูใ่นความรูส้กึ และทศันคตใินระดบัประชาชน 

และ (๕) ยึดมั่นว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศเพื่อนบ้านคือความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทย 

	 ๒.	พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ รัฐบาลได้

กระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมความเป็น 

หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ และสร้างความเจรญิมัน่คงร่วมกนั ดงัเหน็ได้จากการแลกเปลีย่นการเยอืนระดบัสงูทีด่�าเนนิมา 

อย่างต่อเนื่องจากปีแรกของการบริหารประเทศ รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพื่อนบ้านเป็นล�าดับต้น และได้ผลักดันการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพทางการค้าและ 

การคมนาคม กบัประเทศเพือ่นบ้าน ได้แก่ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูาสาธารณรฐั 

แห่งสหภาพเมยีนมาร์ และมาเลเซยี เพือ่ขยายปรมิาณการค้าผ่านแดนและเพิม่ช่องทางการเดนิทางสญัจรระหว่าง

ประชาชน ตลอดจนได้ผลักดันโครงการพัฒนาร่วมและการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิด 

ความคืบหน้า ดังนี้

มาตรา ๘๒ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลัก 
ในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระทำาไว้กับนานาประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
  รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนต้องให้
ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

ได้เปิดส�านกังานการค้าชายแดน ๒ แห่ง ทีด่่านทกิติรงข้ามบ้านพนุ�า้ร้อน และทีบ้่านมอต่อง เมอืงมะรดิ ภาคตะนาวศรี  

ตรงข้ามด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ทั้งสองประเทศได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาที่ครอบคลุม

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องร่วมกันระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

   บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีสาระส�าคัญโดยระบุสิทธิและหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่จะสนับสนุน

การช่วยเหลือทางเทคนิค ถ่ายทอดเทคโนโลยี แนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการจัดการสนับสนุนการสร้าง

บรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน เร่งรัดการก่อสร้างเส้นทางจากจุดผ่านแดนไทย–เมียนมาร์ ไปยัง

กรงุเทพมหานคร-แหลมฉบงั และให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ทีต่่อความพยายามในการระดมทนุเพือ่ด�าเนนิโครงการ

  ๒.๑ ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ 

ไทยมีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการค้า

ชายแดนและการไปมาหาสูร่ะหว่างประชาชนทัง้สอง

ประเทศ โดยเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านพุน�้าร้อน 

จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ในขณะเดียวกัน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

    รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ได้เห็นพ้องร่วมกันให้มีการจัดตั้ง

กลไกคณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ ว่าด้วย 

การพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ 

ใน ๓ ระดับ ประกอบด้วย (๑) กลไกระดับนโยบาย 

คอื คณะกรรมการร่วมระดบัสงูระหว่างไทย-เมยีนมาร์

เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่

โครงการที่เกี่ยวข้อง (Myanmar-Thailand Joint  

High Level Committee for the Comprehensive 

Development in the Dawei SEZ and Its Related 

Project Areas: JHC) (๒) กลไกระดบับรหิารจดัการ 

คอื คณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย-เมยีนมาร์

เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่

โครงการที่เกี่ยวข้อง (Myanmar-Thailand Joint 

Coordinating Committee for the Comprehensive 

Development in the Dawei SEZ and Its Related 

Project Areas: JCC) และ (๓) กลไกระดบัปฏบิตักิาร  

ทไทยและเมียนมาร์ร่วมกันพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 6 สาขา 

ได้แก่ สาขาโครงสร้างพื้นฐานและ

การก่อสร้าง สาขาอุตสาหกรรม

เฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ 

สาขาพลังงาน สาขาพัฒนาชุมชน 

สาขากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

และสาขาการเงิน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

คือ คณะอนุกรรมการร่วม (Joint Sub-Committees) ๖ สาขา ได้แก่ สาขาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง  

สาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ สาขาพลังงาน สาขาพฒันาชมุชน สาขากฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

และสาขาการเงนิ ซึง่กลไกในแต่ละระดบัได้มกีารประชมุอย่างต่อเนือ่ง โดยมมีตทิีส่�าคญั ได้แก่ เหน็ชอบโครงการ 

ทีม่คีวามส�าคญัเร่งด่วน ๘ โครงการ คอื ถนน ท่าเรอืน�า้ลกึ นคิมอตุสาหกรรม โรงไฟฟ้าระยะเริม่แรก น�า้และระบบบ�าบดั 

น�า้เสยี โทรคมนาคม การพฒันาชมุชน และรถไฟความเรว็สงู ตลอดจนเห็นชอบโครงสร้าง รูปแบบ และสัญญา 

ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทวาย เอส อี แซดดีเวลล๊อปเม้นท์ จ�ากัด (Dawei SEZ Development Co., Ltd.) เพื่อเป็น 

กลไกการลงทุนของโครงการในลักษณะนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) พร้อมทั้งเห็นชอบ

ให้เชิญประเทศญี่ปุ่นเข้าเป็นหุ้นส่วนการลงทุน

    รฐับาลไทยและเมยีนมาร์ได้ร่วมกนัจดัตัง้กลไกการลงทนุระหว่างประเทศในลกัษณะของนติบิคุคล 

เฉพาะกจิ (SPV) ในประเทศไทย ในรปูแบบของบรษิทั ทวาย เอส อ ีแซด ดเีวลล๊อปเม้นท์ จ�ากดั ถอืหุน้โดยส�านกังาน

พฒันาความร่วมมอืเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน (องค์การมหาชน) ของไทย ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทหน้าที่

ในการพฒันาเศรษฐกจิและความร่วมมอืกบัประเทศ เพือ่นบ้าน และ Foreign Economic Relations Department: 

FERD ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากัน เพื่อเป็นหน่วยธุรกิจที่รับสัมปทาน

พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และท�าหน้าที่ระดมทุนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก

    นอกจากนี ้ ได้จดักจิกรรมความร่วมมอืไตรภาครีะหว่างไทย-เมยีนมาร์-สหรฐัอเมรกิา (Trilateral  

Cooperation Thailand-Myanmar-the United States) เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้แทนกระทรวง

กลาโหมของทั้งสามประเทศ ประเทศละ ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ใน 

การปฏบิตัภิารกจิให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและบรรเทาภยัพบิตั ิซึง่กจิกรรมนีส้ามารถขยายผลไปสูก่ารให้ 

การสนับสนุนของไทยและสหรัฐอเมริกา ต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในอนาคต

  ๒.๒ ความสัมพันธ์ไทย-ลาว มีความร่วมมือทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Border Committee: JBC) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน– 

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)  ไทย–ลาว ครั้งที่ ๙  

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร หลังจากว่างเว้นการประชุมมา ๖ ปี โดยทั้งสองฝ่ายได ้

ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายในการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนทางบกและทางน�้าให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ และ 

ปี ๒๕๖๐ ตามล�าดับ รับรองการก่อสร้างหลักเขตแดนเพิ่มเติมอีกจ�านวน ๑๕ หลัก ตลอดจนได้ก�าหนดแนวทาง

จัดการพื้นที่บริเวณแม่น�้าโขงและแม่น�้าเหือง เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตามแนวชายแดนได ้

โดยปกตใินระหว่างการเจรจาเพือ่จดัท�าหลกัเขตแดน นอกจากนี ้ได้ประชมุคณะกรรมาธกิารร่วมว่าด้วยความร่วมมอื 

ทวิภาคีไทย–ลาว (Joint Committee: JC) ครัง้ที ่๑๘ เมือ่วนัที ่๑–๓ เมษายน ๒๕๕๖ รวมถงึด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิ

การตดิต่อและการค้าชายแดนระหว่างกนั โดยได้ยกระดบัจดุผ่อนปรน ๒ แห่ง คอืจดุผ่อนปรนภดูู ่จงัหวดัอตุรดติถ์ 

และจุดผ่อนปรนบ้านสบรวก จังหวัดเชียงราย ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร และได้อนุมัติงบประมาณส�าหรับปรับปรุง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

และก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อไทย–ลาว บริเวณจุดผ่านแดนจังหวัดพะเยา ส่วนฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวก�าลังพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาให้เป็นด่านสากล ส�าหรับความร่วมมือไทย-ลาวในด้าน 

การค้าการลงทุนก็เป็นอย่างใกล้ชิด โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของไทยเข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ รวมถึง 

การร่วมมอืกนัระหว่างไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพือ่ช่วยยกระดบัขดีความสามารถด้านมาตรฐาน 

สินค้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐบาลทั้งสองประเทศได้รื้อฟื้นกลไก 

การประชมุคณะรฐัมนตรร่ีวมอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ 

คณะรัฐมนตรีร่วมไทย–ลาว ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง

ที่จะผลักดันความร่วมมือในการอ�านวยความสะดวกในการผ่านแดน เร่งรัดการพัฒนาความเชื่อมโยงทางถนน 

และรถไฟ และเร่งรัดการหารือเรื่องเขตแดน นอกจากนั้น ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการเกษตรไทย–ลาว และความตกลงว่าด้วยกรรมสทิธิ ์การใช้ การบรหิาร และการบ�ารงุรกัษา สะพานมติรภาพแห่งที ่๔  

(เชียงของ–ห้วยทราย) อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๕ 

(บึงกาฬ–ปากชัน) ด้วย

  ๒.๓ ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ด�าเนินไปได้ด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายขับเคลื่อนประเด็นทวิภาค ี

ในกลไกทีเ่หมาะสม ทัง้สองฝ่ายได้ประชมุคณะกรรมาธกิารร่วม ว่าด้วยความร่วมมอืทวภิาคไีทย–กมัพชูา ครัง้ที ่๘  

เมื่อวันที่ ๒๕–๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุม 

เหน็พ้องทีจ่ะส่งเสรมิความร่วมมอืกนัใน ๓ ด้าน คอื  

(๑) ด้านการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะ 

การส�ารวจและจดัท�าหลกัเขตแดน และแก้ไขปัญหา 

การลกัลอบตดัไม้ (๒) ด้านเศรษฐกจิ และการท่องเทีย่ว  

ซึง่มปีระเดน็ส�าคญัคอืการประกาศใช้การตรวจลงตรา 

เดยีวไทย–กมัพชูาภายใต้กรอบ ACMECS (ACMECS  

Single Visa) เมือ่วนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕ และ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

(๓) ด้านสงัคมและการพฒันา เช่น การสานต่อโครงการพฒันาชมุชนของไทยในราชอาณาจกัรกมัพชูา นอกจากนี้ 

ได้จดัท�าแผนงานพฒันาความสมัพนัธ์กบัราชอาณาจกัรกมัพชูา โดยก�าหนดกรอบการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายหลกัสตูร

หลกัประจ�าโรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก เกีย่วกบัค่าใช้จ่ายประจ�าตวัของนายทหารนกัเรยีน

   ในด้านการด�าเนนิการกรณรีาชอาณาจกัรกมัพชูาขอให้ศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ (International 

Court of Justice: ICJ) ตีความค�าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕ รัฐบาลพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา

กฎหมายของไทย ได้ร่วมการอธิบายเพิ่มเติมทางวาจาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ เมือ่วนัที ่๑๕–๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึง่ได้น�าเสนอประเดน็ข้อต่อสูข้องไทยต่อศาลอย่างครบถ้วนและ

ครอบคลุม โดยมีสว่นราชการทีเ่กีย่วข้องร่วมด้วย อาท ิกระทรวงกลาโหม กรมแผนทีท่หาร ส�านกังานอัยการสงูสดุ 

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดเพื่อให้สาธารณชนได ้

รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและโปร่งใส

  ๒.๔ ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม 

นายกรฐัมนตรแีละคณะผูแ้ทนไทย ได้เข้าร่วมการประชมุ 

คณะรัฐมนตรีร ่วมอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง 

ไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat: JCR)  

ครัง้ที ่๒ ซึง่สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามเป็นเจ้าภาพ 

เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงฮานอย  

ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยกระดับ 

ความสัมพันธ ์ขึ้นเป ็นหุ ้นส ่วนทางยุทธศาสตร ์  

ย�า้ความมุง่มัน่ทีจ่ะกระชบัความร่วมมอืด้านความมัน่คง 

ตามแนวเอกสาร Thailand-Vietnam Security  

Outlook ซึ่งมีการลงนามภายหลังการประชุม รวมทั้ง

การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน 

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

ในการจัดตั้งสภาธรุกจิไทย–เวยีดนามและสภาธรุกจิ

เวยีดนาม-ไทย

  ๒.๕ ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย  

มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็นเจ้าภาพ

จดัการประชมุคณะกรรมาธกิารร่วม ว่าด้วยความร่วมมอื 

ทวิภาคีไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๒ ที่หารือเกี่ยวกับ 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการประชุม

คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม

ส�าหรับพื้นที่ชายแดนไทย–มาเลเซีย ระดับรัฐมนตรี 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

(Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔–๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  

ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเน้นความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยไทยและมาเลเซียได้จัดการส�ารวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียร่วมกันระหว่าง 

วนัที ่๓๐ มกราคม-๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ และได้ร่วมยกร่างแผนปฏบิตักิารตามกรอบคณะกรรมการว่าด้วยยทุธศาสตร์ 

ร่วมในการพฒันาพืน้ทีช่ายแดนไทย-มาเลเซยี เพือ่ใช้เป็นกรอบการด�าเนนิการด้านการพฒันาความเชือ่มโยงตลอด

พื้นที่ชายแดนภาคใต้กับแผนพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region: NCER) และแผน

พัฒนาภาคตะวันออก (East Coast Economic Region: ECER) ของมาเลเซียต่อไป

   ในการประชมุหารอืประจ�าปี ครัง้ที ่๕ ระหว่างนายกรฐัมนตรขีองไทยกบันายกรฐัมนตรมีาเลเซยี  

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่มาเลเซีย มีความส�าเร็จหลายประการ เช่น (๑) ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนารมณ์

ทางการเมอืงร่วมกนัในการสนบัสนนุการพดูคยุเพือ่สนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้และจะส่งเสรมิความร่วมมอื 

ด้านความมั่นคงในองค์รวม (๒) เร่งรัดความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ (๓) ความร่วมมือด้าน 

การตรวจคนเข้าเมืองควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคในการเปรียบเทียบฐานข้อมูลบุคคลสองสัญชาติ  

(๔) การเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน (๕) การส่งเสริมการเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดน โดยให้เร่งรัด

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้โก-ลกสองแห่งเชือ่มอ�าเภอตากใบกบัด่านเปิงกาลนักโุบร์ และอ�าเภอสไุหงโก-ลกกบั

ด่านรันเตาปันยัง เปิดด่านบ้านประกอบ-ดุเรียนบุหรงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ และเชื่อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐทางตอนเหนือและตะวันออกของมาเลเซีย (๖) ความร่วมมือ

พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยภาคเอกชน (๗) ขอความร่วมมือในการพิจารณาออกใบอนุญาตท�างานให้

แรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ท�างานในต�าแหน่งบริกรในร้านอาหารไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

   เมือ่วนัที ่๑๙-๒๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จดัประชมุคณะกรรมการระดบัสงู (High Level Committee: 

HLC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๙ ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดและความต่อเนื่อง 

ในการลาดตระเวนชายแดน การปรบัการฝึกร่วม/ผสม ทีอ่ยูน่อกพืน้ทีช่ายแดนให้อยูภ่ายใต้ Senior Staff Talks (SST) 

การจดัท�าร่างขอบเขตงานและมาตรฐานการปฏบิตังิานของการฝึกร่วม/ผสมไทย-มาเลเซยี เพือ่ให้หน่วยทีบ่งัคบัใช้

กฎหมายต่าง ๆ ในพืน้ทีช่ายแดนน�าไปปฏบิตัใิห้เกดิผลเป็นรปูธรรมโดยเรว็ และให้คณะท�างานทบทวนความตกลง

ระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลมาเลเซยี ว่าด้วยความร่วมมอืชายแดนฉบบัปัจจบุนั ด�ารงการประชมุหารอืกนัต่อไป

  ๒.๖ ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย มีการสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพลังงาน  

ซึง่ไทยได้เข้าร่วมการประชมุทวภิาคใีนเวท ีIndonesia Thailand Energy Forum ครัง้ที ่๔ เมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ทีบ่าหล ีและได้หารอืเกีย่วกบัการส่งเสรมิความร่วมมอืด้านพลงังานทดแทน ความร่วมมอืเพือ่การวจิยัและพฒันา 

รวมถึงการร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านพลังงาน เป็นต้น  ส่วนความร่วมมือด้านศาสนา สังคมและ

วัฒนธรรมก็มีความคืบหน้า เช่น เลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เยือน

สาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม–๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้กระชับความร่วมมือกับกระทรวง

กจิการศาสนาสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี โดยได้ลงนามบนัทกึความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างกนัเมือ่วนัที ่๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งครอบคลุมโครงการความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย ครู
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

สอนศาสนาอสิลาม และผูบ้รหิารโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลาม รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมอืด้านสงัคม วฒันธรรม 

กิจการศาสนา การส่งเสริมด้านภาษามลายู การส่งเสริมเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดการ 

ด้านการเงิน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือเพื่อใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาการเกษตร 

เช่น การวจิยัด้านเมลด็พนัธุ ์และการวจิยัด้านพนัธกุรรม โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐอินโดนีเซียในเรื่องนี้ ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ส�าหรับมาตรการการน�าเข้าผลไม้จากไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม–

ธนัวาคม ๒๕๕๖ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยีได้ก�าหนดปรมิาณอนญุาตการน�าเข้าแก่บรษิทัน�าเข้าผลไม้จากไทยเพิม่ขึน้

  ๒.๗ ความสมัพนัธ์ไทย-ฟิลปิปินส์ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 

ได้เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และได้เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย–ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๕ ณ กรุงมะนิลา 

ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และ

ฝ่ายไทยได้ขอให้สาธารณรฐัฟิลปิปินส์อนญุาตให้น�าเข้าไก่ปรงุสกุและผ่อนปรนมาตรการจ�ากดัการน�าเข้าผกัและ

ผลไม้จากประเทศไทย นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะจัดตั้งคณะท�างานด้านความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ

ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนสาขาทีแ่ต่ละฝ่ายมคีวามเชีย่วชาญ ได้แก่ การพฒันาวจิยัโคนมและ

กระบือนม การพัฒนาวิจัยพันธุ์ข้าว รวมทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหาร การศึกษา และด้านวัฒนธรรม 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (ฉบับแก้ไข) ระหว่างราชอาณาจักร

ไทย–สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ หลงัจากทีห่ารอืมาเป็นเวลา ๑๔ ปี และมกีารลงนามร่วมระหว่างปลดักระทรวงพลงังาน

ของทั้ง ๒ ประเทศในถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงาน รวมทั้งมีการลงนามของตัวแทน 

ภาคเอกชนในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างสภาธรุกจิไทย–ฟิลปิปินส์ กบัสภาธรุกจิฟิลปิปินส์-ไทย

  ๒.๘ ความสมัพนัธ์ไทย-สงิคโปร์ เมือ่วนัที ่๒๔–๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อร่วมประชุมกรอบความร่วมมือระหว่าง

ข้าราชการทั้งสองฝ่าย (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ 

หลายประเด็น เช่น การต่อต้านคอร์รัปชัน และการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

  ๒.๙ ความสัมพันธ์ไทย-บรูไนดารุสซาลาม มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลและระดับ 

พระราชวงศ์ โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ ที่เนการาบรูไนดารุสซาลามเริ่มรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน 

ไทยและเนการาบรไูนดารสุซาลามได้มโีอกาสพบหารอืและร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิทัง้ในกรอบทวภิาคแีละพหภุาคี



กการค้าชายแดนของไทย

กับมาเลเซีย เมียรมาร์ ลาว และกัมพูชา  

มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.๙4% 

โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า

มูลค่า 6,0๕2 ล้านดอลลาร์ สรอ.

(1๗๗,0๓๙ ล้านบาท)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

 
มูลค่าการค้า

 กันยายน 2๕๕4- กันยายน 2๕๕๕-   
ร้อยละ

    กรกฎาคม 2๕๕๕ กรกฎาคม 2๕๕6

ดอลลาร์ สรอ.  ๒๖,๘๖๖ ๒๗,๖๕๕ +๒.๙๔

ล้านบาท    ๘๒๘,๔๘๘ ๘๓๓,๕๙๑

  ทัง้นี ้การค้าชายแดนของไทยกบัประเทศ

มาเลเซีย สาธารณรัฐแห ่งสหภาพเมียนมาร ์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา ในช่วงเดอืนกนัยายน ๒๕๕๕-

กรกฎาคม ๒๕๕๖ และดุลการค้าของไทยมีผล 

การด�าเนินการ ดังนี้

 
 ดุลการค้า ส่งออก  นําเข้า ได้เปรียบดุลการค้า

ดอลลาร์ สรอ.  ๑๖,๘๕๔ ๑๐,๘๐๑ ๖,๐๕๒

ล้านบาท    ๕๐๕,๓๑๕ ๓๒๘,๒๗๖

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

 ๓.	การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในกรอบภูมิภาคให้มีความคืบหน้า	ดังนี้

  ๓.๑ ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)  

   ๓.๑.๑ งานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ของแผนงาน GMS เป็นโอกาสส�าคญัทีป่ระเทศสมาชกิได้

ทบทวนความส�าเรจ็ในช่วงทีผ่่านมา เพือ่พฒันาความร่วมมอืและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ภายในกลุม่ ในการเผชญิ

กบัความท้าทายทีม่ากขึน้ในอนาคต ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้มพีฒันาการก้าวหน้าอย่างเด่นชดั โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐาน การค้า การอ�านวย

ความสะดวกการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน  

โดยแผนงาน GMS ได้ด�าเนนิงานรวม ๑๗๙ โครงการ 

ประกอบด้วย โครงการลงทุน วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐  

ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นด้านคมนาคม และ

พลังงาน และโครงการด้านวิชาการ วงเงินรวม  

๒๘๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นโครงการด้านสิง่แวดล้อม

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ คมนาคม และการพฒันา 

ในหลากหลายสาขา ทัง้นี ้ ในปัจจบุนัแผนงาน GMS  

อยูร่ะหว่างการจดัท�ากรอบการลงทนุของภมูภิาค (Regional Investment Framework: RIF) ซึง่จะช่วยก�าหนดโครงการ

ลงทนุทีส่นบัสนนุความต้องการในการด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (Demand-driven) เป็นรปูธรรมตามแนวทาง 

ทีก่�าหนดภายใต้กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาแผนงาน GMS ฉบบัใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) ทีเ่น้นการพฒันา 

แนวระเบยีงเศรษฐกจิเป็นแนวทางหลกั

   ๓.๑.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง ๖ ประเทศ (18th GMS Ministerial Conference) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสการประชุมนี้ รัฐมนตรีแผนงาน GMS  

ได้หารือร่วมกันเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดท�ากรอบการลงทุนฯ ให้มีความชัดเจนตามแนวคิดการพัฒนา 

ที่สร้างสรรค์ ครอบคลุม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Innovative Inclusive and Green Growth) และเร่งพัฒนา

เส้นทางขนส่งให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ โดยเน้นการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและ

เมืองชายแดน การพัฒนาศูนย์กลางเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการเพิ่ม

ผลติภาพของภาคเกษตร การท�าเกษตรแบบทนัสมยัและความปลอดภยัทางอาหาร เพิม่ความมัน่คงด้านพลงังาน 

การพัฒนาศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ แรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ 

และกฎหมายให้เอือ้ต่อการลงทนุ รฐัมนตรทีกุประเทศเหน็พ้องกนัว่าการส่งเสรมิความเป็นหุน้ส่วนระหว่างภาครฐั

และเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) การเพิ่มบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

การใช้ประโยชน์จากคณะท�างาน ๙ สาขาภายใต้แผนงาน GMS และสภาธุรกิจ ๖ ประเทศลุ่มแม่น�้าโขง รวมถึง

การเชื่อมโยงแผนงาน GMS กับอาเซียน ASEAN+3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) และกลไกระดับภูมิภาคอื่น ๆ  

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุนเพื่อการพัฒนา



22๗

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

ก
าร

ต
่าง

ป
ร
ะเท

ศ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๓.๑.๓ การประชมุเวทหีารอืเพือ่พฒันาแนวระเบยีงเศรษฐกจิ ครัง้ที ่๕ และการประชมุ

หารือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (The 5th Economic Corridor Forum and GMS Business Opportunities 

Forum) ระหว่างวนัที ่๖-๘ สงิหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั กรงุเทพมหานคร โดยทีป่ระชมุได้เปิด

โอกาสให้รฐัมนตร ีเจ้าหน้าทีภ่าครฐั และเอกชนได้แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ร่วมกนัในเรือ่งกรอบการลงทนุของภมูภิาค 

(Regional Investment Framework) ซึง่จะใช้เป็นกลไกการน�ากรอบยทุธศาสตร์การพฒันาแผนงาน GMS ในระยะ 

๑๐ ปีข้างหน้า ทัง้ด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพและการอ�านวยความสะดวกข้ามแดน รวมถงึความร่วมมอื

ด้านอืน่ ๆ ทีม่ลี�าดบัความส�าคญัสงู ได้แก่ การพฒันาแนวระเบยีงเศรษฐกจิ คมนาคมขนส่ง พลงังานและตลาด 

ซือ้ขายไฟฟ้า โทรคมนาคม และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การท่องเทีย่ว การเกษตร สิง่แวดล้อม และ 

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่น้นการส่งเสรมิการลงทนุและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ เพือ่ใช้ประโยชน์ 

การพฒันาแนวระเบยีงเศรษฐกจิอย่างเตม็ศกัยภาพ ทัง้นี ้ทีป่ระชมุได้หารอืเกีย่วกบัข้อเสนอโครงการรายสาขาการพฒันา/ 

โครงการล�าดบัความส�าคญัสงู ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุระดบัรฐัมนตร ีGMS ครัง้ที ่๑๙ ในเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ณ เวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และยงัได้มกีารประชมุหารอืกบัภาคเอกชนเพือ่สร้างโอกาส

ทางธุรกิจในการด�าเนินโครงการที่อยู่ในกรอบการลงทุนของภูมิภาคร่วมกัน และช่วยพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของกลุม่ประเทศอนภุมูภิาคลุม่แม่น�้าโขงภายใต้การพฒันาแนวระเบยีงเศรษฐกจิตามแผนงาน GMS  

เพือ่เชือ่มโยงการพฒันาเศรษฐกจิในสูป่ระชาคมอาเซยีน

  ๓.๒ ความร่วมมือลุ่มนำ้าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Cooperation Framework)  

   ๓.๒.๑ การประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่นำา้โขง-ญี่ปุ่น  

ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  

ณ เมอืงเสยีมราฐ ราชอาณาจกัรกมัพชูา ในทีป่ระชมุมกีารรบัทราบผลการประชมุและเหน็ชอบแนวทางการด�าเนนิงาน 

ต่าง ๆ ได้แก่ รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างภาคเอกชนกับรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔  

โดยเป็นการรบัทราบความก้าวหน้าการด�าเนนิงานภายใต้แผนปฏบิตักิารความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม

ระหว่างประเทศลุ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ่น (Mekong Japan Economic and Industrial Cooperation Initiative  

Action Plan: MJ-CI Action Plan) การรบัทราบข้อเสนอจากภาคเอกชนทีเ่ร่งให้มกีารสนบัสนนุการค้าการลงทนุ 

ในอนภุมูภิาค เหน็ชอบแผนทีน่�าทางเพือ่การพฒันาอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงภายใต้แผนปฏบิตักิารส�าหรบัการด�าเนนิงาน

ในด้านความร่วมมอืลุม่แม่น�า้โขง-ญีปุ่น่ด้านเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม (Mekong Development Roadmap under  

the MJ-CI Action Plan) เพือ่ใช้เป็นแนวทางการด�าเนนิงานของกรอบความร่วมมอื MJ-CI จากปัจจบุนัจนถงึปี ๒๕๕๘

   ๓.๒.๒ การประชมุระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุสกรอบความร่วมมอืประเทศลุม่แม่นำา้โขง-ญีปุ่น่ 

ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๓ (13th MJ-CI under AMEICC WEC-WG) และครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามล�าดับ ณ กรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณา 

ผลการด�าเนนิงานตามแผนทีน่�าทางเพือ่การพฒันาอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงภายใต้แผนปฏบิตักิารส�าหรบัการด�าเนนิงาน 

ในด้านความร่วมมอืลุม่แม่น�า้โขง-ญีปุ่น่ ด้านเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม (Mekong Development Roadmap under  

the MJ-CI Action Plan) และประชุมรับทราบการด�าเนินงานของญี่ปุ่นในการศึกษาเพื่อจัดท�าแผนการพัฒนา

เศรษฐกจิของภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงในภาพรวม โดยจะมกีารน�าเสนอรายงานขัน้กลางต่อทีป่ระชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิ 

ครั้งที่ ๕ ที่เนการาบรูไนดารุสซาลาม ต่อไป
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๓.๓ ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอริวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 

Economic Cooperaton Strategy: ACMECS) การประชุมผู้น�ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-

เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๕ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม 

๒๕๕๖ ณ เวียงจันทน์ ซึ่งไทยประสบความส�าเร็จในการผลักดันแนวคิด ๒ ประการให้บรรจุในแผนปฏิบัติการ 

ACMECS ปี ค.ศ. ๒๐๑๓–๒๐๑๕ คือ (๑) การสร้างฐานการผลิตเดียวในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ตามแนวทาง

ประชาคมอาเซียน (๒) การด�าเนินการเพื่อให้อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก นอกจากนี้ 

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการท�าเกษตรแบบ 

มสีญัญาภายใต้ ACMECS ระหว่างไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยนายกรฐัมนตรสีองประเทศ

เป็นสักขีพยาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุน ตลอดจนช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบ้าน

ตลุาคม ๒๕๕๕ นายกรฐัมนตรไีด้เข้าร่วมการประชมสดุยอดความร่วมมอืเอเชยี ครัง้ที ่๑ ทีร่ฐัคเูวต และได้น�าเสนอ

แนวคิดของไทยที่ต้องการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านการคมนาคม และด้านสังคม 

วัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ ACD ใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศมาเกื้อหนุนกัน เช่น อาเซียนมีความมั่นคง 

ทางอาหาร ในขณะที่กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) มีความมั่นคง 

ทางพลังงาน  

   อนึง่ เมือ่เดอืนมถินุายน ๒๕๕๖ ไทย

และราชอาณาจกัรกมัพชูาได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมมอืในการส่งเสรมิการท�าเกษตรแบบมี 

สัญญาภายใต้ ACMECS ระหว่างทั้งสองประเทศ 

ระหว่างการประชมุคณะกรรมการร่วมด้านการพฒันา

พื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 

ไทย-กมัพชูา ครัง้ที ่๑ ณ กรงุพนมเปญ

  ๓.๔ ความร ่วมมือเอเชีย (Asia  

Cooperation Dialogue: ACD) ไทยได้ริเริ่มและ 

มีบทบาทในการผลักดันให้กรอบความร่วมมือเอเชีย

เป็นเวทหีารอืระดบันโยบายและส่งเสรมิความร่วมมอื

ระหว่างประเทศในเอเชยี โดยใช้ประโยชน์จากจดุแขง็

และศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิกจาก

ทุกอนุภูมิภาคของเอเชียซึ่งปัจจุบันมี ๓๒ ประเทศ 

ทั้งนี้ ไทยรับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงาน ACD 

ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้เมือ่ปี ๒๕๔๕ โดยท�าหน้าทีเ่สมอืนเป็น

ส�านักเลขาธิการของกรอบความร่วมมือ เมื่อเดือน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   นอกจากนี ้ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผูแ้ทนไทยเข้าร่วมการประชมุ ACD 

ระดับรัฐมนตรี ที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ โดยรวมแล้ว ไทยได้ผลักดันการด�าเนินงาน 

หลายประการในกรอบความร่วมมอืนี ้เช่น (๑) อยูร่ะหว่างการจดัตัง้กองทนุเพือ่การพฒันาเอเชยี จ�านวน ๒ พนัล้าน

ดอลลาร์ สรอ. เพื่อสนับสนุนการท�างานด้านการพัฒนาในประเทศเอเชียนอกกลุ่มอาหรับ (๒) ก�าลังจัดท�า 

ข้อเสนอแนะด้านความเชื่อมโยงในภูมิภาคในประเด็นด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนและรถไฟ เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกด้านการเดนิทาง การขนส่ง การค้า และการลงทนุระหว่างประเทศในภมูภิาค และเชือ่มต่อไปยงัภมูภิาค 

ยุโรป (๓) ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ ๒ ซึ่งก�าหนดจะจัดในช่วงต้นปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็น

โอกาสให้ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการค้า การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

  ๓.๕ กรอบอาเซียน (ASEAN)

   ๓.๕.๑ การประชุมสุดยอดอาเซียน นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน  

ครัง้ที ่๒๑ เมือ่วนัที ่๑๕–๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ทีร่าชอาณาจกัรกมัพชูา และครัง้ที ่๒๒ เมือ่วนัที ่๒๒–๒๕ เมษายน 

๒๕๕๖ ที่เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยได้เน้นย�า้ถึงประเด็นที่ไทยให้ความส�าคัญ อาทิ การต่อต้านยาเสพติด 

และการค้ามนษุย์ การจดัการภยัพบิตั ิการมส่ีวนร่วมของประชาชน และการระดมทนุส�าหรบัโครงการความเชือ่มโยง 

ในภูมิภาคอาเซียน

   ๓.๕.๒ การประชมุหวัหน้าส่วนราชการระดบัปลดักระทรวง และการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

การบรูณาการแผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการและจัดท�าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ 

และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ให้ชัดเจนจะน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม และ  

๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๕ และการประชมุบรูณาการยทุธศาสตร์ประเทศและยทุธการศาสตร์การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ รวมทั้งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม และ

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๑ มีนาคม ๒๗ พฤษภาคม ๒๔ มิถุนายน  

๒๔ กรกฎาคม และล่าสุดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๓.๕.๓ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Ministers: AEM) ครั้งที่ ๔๕ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม เมือ่วนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๖ 

โดยทีป่ระชมุได้หารอืเกีย่วกบัการค้าสนิค้า บรกิาร และการอ�านวยความสะดวกทางการค้า ทัง้นี ้ ในระหว่างวนัที่ 

๑๘-๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ ผูแ้ทนไทยยงัได้เข้าร่วมการประชมุทีส่�าคญั ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น การประชมุคณะมนตร ี

เขตการค้าเสรอีาเซยีน (AFTA Council Meeting) ครัง้ที ่๒๗ การประชมุร่วมระหว่างรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนและ

คณะมนตรเีขตการลงทนุอาเซยีน (AEM-AIA Council Meeting) ครัง้ที ่๑๖

   ๓.๕.๔ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ ๘  

(8th Senior Officials Meeting on Health Development: 8th SOMHD) ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้มีการหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียน อาเซียนบวกสาม 

และอาเซียน-จีน

  ๓.๖ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  (Asia-Pacif ic Economic  

Cooperation: APEC) การประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๕  

ณ นครวลาดวิอสตอ็ก สหพนัธรฐัรสัเซยี ทีป่ระชมุได้รบัรองปฏญิญาผูน้�าเขตเศรษฐกจิเอเปค ครัง้ที ่๒๐ “Integrate to  

Grow, Innovate to Prosper” ประกอบด้วย  

๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าการลงทุน 

และการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การสร้าง

ความมัน่คงทางอาหาร การสร้างห่วงโซ่อปุทานทีเ่ชือ่ถอืได้  

และความร่วมมอืเพือ่เสรมิสร้างการเจรญิเตบิโตอย่าง

มนีวตักรรม โดยระหว่างการประชมุนายกรฐัมนตรไีด้

แสดงวิสัยทัศน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมบทบาทที่ส�าคัญ

ของไทยในการเป็นผูผ้ลติอาหารทีส่�าคญัของโลกเพือ่

สร้างความมัน่คงทางอาหาร และการเป็นจดุเชือ่มโยง

ในภมูภิาค และเสรมิความต่อเนือ่งของห่วงโซ่อปุทาน 

และเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดได้เข้าร่วมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ Maritime Security Cooperation 

Workshop (MSCW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศที่ส�าคัญใน 

การปฏิบัติการทางทะเล และส่งเสริมความร่วมมือ 

ระดบัภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิก
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๓.๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia- 

Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

   ๓.๗.๑ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) เป็นหัวหน้า

คณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ การประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑  

และโอกาสเดียวกันได้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๙ แผนงาน IMT-GT ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ 

กันยายน ๒๕๕๕ ณ เมืองปอร์ตดิกสัน รัฐเนกรีเซมบิลัน มาเลเซีย ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแนวทาง 

การขบัเคลือ่นแผนงานโครงการภายใต้แผนระยะห้าปีแผนทีส่อง (IMT-GT Implementation Blueprint) ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ทั้งในโครงการเร่งด่วนเพื่อความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค IMT-GT (Priority Connectivity 

Project) เช่น โครงการทางพิเศษหาดใหญ่-สะเดา การพัฒนาท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง การพัฒนาศูนย์กระจาย

สินค้าทุ่งสง และในกลุ่มโครงการโดดเด่น (IMT-GT Signature Project) เช่น โครงการพัฒนาเมืองสีเขียว  

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการในกรอบ ๖ สาขา 

ความร่วมมอื ซึง่รวมถงึความร่วมมอืในการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารฮาลาลด้านมาตรฐานสนิค้าและการรบัรอง 

ฮาลาล โลจิสติกส์ฮาลาล การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน การพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนา

บุคลากรและแรงงานฝีมือในสาขาที่ตรงกับแผนการพัฒนาและตลาดแรงงานของ IMT-GT

   ๓.๗.๒ นายกรฐัมนตรไีด้เข้าร่วม

การประชุมระดับผู้น�า ครั้งที่ ๗ แผนงาน IMT-GT  

เมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดาร์ 

เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยที่ประชุม

ได้เห็นชอบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ 

ช่วงแผนหมุนเวียนรอบแรก (First Rolling Pipeline)  

ทั้งในโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค IMT-GT และเพื่อ

ความเชื่อมโยงกับอาเซียน โดยแผนงาน IMT-GT  

เป็นส่วนประกอบส�าคญัของการพฒันาไปสูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน และผูน้�าสามประเทศยงัได้ให้ความส�าคญั

ในการร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงต่อไปของแผนระยะห้าปีแผนที่สอง ในช่วงแผนหมุนเวียนแผนที่สอง  

(Second Rolling Pipeline) โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรระดับต่างๆ ในกรอบ IMT-GT  

ทั้งในระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในระดับจังหวัดและรัฐ  

โดยมศีนูย์ประสานความร่วมมอือนภุมูภิาค IMT-GT ซึง่จะมกีารจดัตัง้เป็นทางการ ณ มาเลเซยี โดยมผีูอ้�านวยการ

คนแรกมาจากประเทศไทย เป็นกลไกการประสานงานหลัก พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจาก

หุ้นส่วนการพัฒนาในปัจจุบัน ได้แก่ ญี่ปุ่นและส�านักงานวางแผนเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก 

รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่ที่มีศักยภาพในเอเชียใต้และภาคพื้นที่แปซิฟิกในด้าน 

ทีม่ศีกัยภาพ รวมทัง้เตรยีมการทีไ่ทยจะเป็นเจ้าภาพการประชมุระดบัผูน้�า ครัง้ที ่๘ แผนงาน IMT-GT ในช่วงเดอืน

เมษายน ๒๕๕๗ ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

	 ๔.	สร้างความสามคัคแีละส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศอาเซยีน โดยมกีารด�าเนนิงาน

ที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๔.๑ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสนับสนุนบทบาทของไทย  

รวมทัง้ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างอาเซยีนกบัคูเ่จรจา และกบัองค์กร/องค์การระหว่างประเทศ ซึง่มกีารด�าเนนิงาน

ที่ส�าคัญ ดังนี้

   ๔.๑.๑ กรอบอาเซียน รัฐบาลให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศภายใต้กรอบอาเซียน โดยเข้าร่วมการประชุมในระดับต่าง ๆ เช่น 

    ๔.๑.๑.๑ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๕-๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา และครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๒๒–๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

โดยได้เน้นย�้าถึงประเด็นที่ไทยให้ความส�าคัญ อาทิ การต่อต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ การจัดการภัยพิบัติ

การมีส่วนร่วมของประชาชน และการระดมทุน

ส�าหรับโครงการความเชื่อมโยง 

    ๔.๑.๑.๒ การเข้าร่วม

ประชุมรัฐมนตรีต ่างประเทศอาเซียน อาทิ  

การประชมุครัง้ที ่๔๖ เมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๕๖ 

ทีเ่นการาบรไูนดารสุซาลาม ซึง่ไทยย�า้ถงึการเสรมิสร้าง

ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ การพยากรณ์

อากาศ ความมัน่คงทางอาหาร ความมัน่คงทางพลงังาน  

และการย้ายถิ่นฐาน รวมถึงการรักษาเอกภาพของ

อาเซยีน อาท ิในประเดน็ทะเลจนีใต้ และการมส่ีวนร่วม

ของอาเซยีนในประเดน็คาบสมทุรเกาหล ีเพือ่ผลประโยชน์ 

ด้านความมัน่คงในภมูภิาค

    ๔.๑.๑.๓ การประชมุ

เจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

(ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational 

Crime: SOMTC) ครั้งที ่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ 

มถินุายน ๒๕๕๖ ณ นครดานงั สาธารณรฐัสงัคมนยิม

เวยีดนาม
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

    ๔.๑.๑.๔ การประชมุสมัมนาแลกเปลีย่นข่าวกรองในกรอบอาเซยีน ในประเดน็

ปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคาม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยข่าวประเทศอาเซียนเมื่อเดือนมิถุนายน 

๒๕๕๖ เรือ่งความท้าทายข้ามพรมแดน ซึง่เน้นการด�าเนนิมาตรการทางการข่าวในการต่อต้านการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาติ 

    ๔.๑.๑.๕ การประชมุคณะอนกุรรมการอาเซยีนว่าด้วยอตุนุยิมวทิยาและธรณี

ฟิสิกส์ เพื่อกระชับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากเรดาร์อุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการประมาณ 

ค่าน�า้ฝน การปรบัมาตรวดัน�า้ฝน และเพิม่ประสทิธภิาพในการออกค�าเตอืนภยัสภาพอากาศรนุแรงภายในอาเซยีน 

    ๔.๑.๑.๖ การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน โดยม ี

การจดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่งเพือ่เผยแพร่วฒันธรรมไทย รวมถงึยกย่องศลิปินและกวผีูม้คีวามสามารถในอาเซยีน เช่น  

การจัดเทศกาลดนตรีอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีศิลปินหญิงจากทุกประเทศในอาเซียนเข้าร่วม นอกจากนั้น  

ยงัด�าเนนิโครงการรางวลัสนุทรภูเ่ชดิชเูกยีรตกิวอีาเซยีนเมือ่เดอืนมถินุายน ๒๕๕๖ ซึง่มพีธิมีอบโล่พระราชทานของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่กวีจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

   ๔.๑.๒ กรอบอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา ไทยมบีทบาทในการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง

อาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจาในหลายเวท ีตวัอย่างทีส่�าคญั ได้แก่ การขบัเคลือ่นความสมัพนัธ์อาเซยีน-จนี ในฐานะ

ทีไ่ทยเป็นประเทศผูป้ระสานงานระหว่างทัง้สองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่ช่วยคลีค่ลายความขดัแย้งในทะเลจนีใต้ 

ระหว่างจนีกบัสมาชกิอาเซยีนบางประเทศทีอ้่างกรรมสทิธิเ์หนอืหมูเ่กาะในทะเลจนีใต้ โดยมตีวัอย่างการด�าเนนิการ 

ดังนี้ 

    ๔.๑.๒.๑ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน อย่างไม่เป็น

ทางการ (ASEAN-China SOM Retreat) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดชลบุรี โดยปลัดกระทรวง 

การต่างประเทศในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทย 

และนางฟู่  หยิง รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะ

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น

ประธานร่วม โดยที่ประชุมยินดีต่อความคืบหน้า  

โดยเฉพาะการบรรลกุารจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน-จนี 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

      นอกจากนี ้ได้หารอืเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามปฏญิญาว่าด้วยการปฏบิตัิ

ของภาคใีนทะเลจนีใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) อย่างเตม็รปูแบบ 

และมีประสิทธิภาพ และการรักษาช่องทางการปรึกษาหารือที่จะเอื้ออ�านวยต่อการเจรจาจัดท�าแนวปฏิบัติ 

ในทะเลจีนใต้ (Regional Code of Conduct in the South China Sea: COC) ที่จะช่วยส่งเสริมให้ปัญหาดังกล่าว

คลี่คลายด้วยสันติวิธีและบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้แสดงถึงบทบาท 

ที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ในการพัฒนาความร่วมมือ 

และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น 3 Cs ได้แก่  

การสร้างประชาคม (community) ความเชื่อมโยง (connectivity) และแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) 

    ๔.๑.๒.๒ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�างานร่วมอาเซียน–จีนว่าด้วย 

การปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN-China Joint Working Group on the  

Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดีกรมอาเซียนของไทยและรองอธิบดีกรมเขตแดนและ 

กจิการมหาสมทุร กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นประธานร่วม ซึง่ประสบความส�าเรจ็ในการผลกัดนั 

ความร่วมมืออาเซียน-จีน ในการด�าเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้กรอบ DOC ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗  

โดยได้หารอืเรือ่งสาขาความร่วมมอืและกลไกทีส่�าคญัเพือ่ให้มกีารปฏบิตัติาม DOC อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็น

รูปธรรมยิ่งขึ้น และได้ยกร่างแผนงานอาเซียน-จีน ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาฯ ส�าหรับปี ๒๕๕๖–๒๕๕๗

      นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางในอนาคต

ของการจดัท�าแนวปฏบิตัใินทะเลจนีใต้ (COC) ในระดบัคณะท�างานฯ เป็นครัง้แรกซึง่จะช่วยเสรมิสร้างความเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน และเห็นพ้องที่จะรักษาพลวัตของการหารือ ซึ่งจะช่วยรักษาบรรยากาศที่ดีที่จะน�าไปสู่การเริ่มต้น

เจรจาจัดท�า COC ต่อไป

    ๔.๑.๒.๓ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน 

เมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๕๖ โดยในด้านการค้าการลงทนุ อาเซยีนให้ความส�าคญัต่อการลดอปุสรรคทางการค้า

ทีม่ใิช่ภาษ ีรวมทัง้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน–จนี เพือ่บรรลเุป้าหมายการค้าระหว่างกนั มลูค่า 

๕ แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๘ และสนบัสนนุกระบวนการเจรจาจดัท�าความตกลงพนัธมติรทางเศรษฐกจิ

ระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ให้ส�าเรจ็ในปี ๒๕๕๘ รวมทัง้ส่งเสรมิ

ให้มีการแสวงหาแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ ในการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของเอกชนตามแผนแม่บท

ว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

    ๔.๑.๒.๔ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมการประชุม High Level Forum on 

the 10th Anniversary of ASEAN-China Strategic Partnership เมือ่วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๕๖ เนือ่งในโอกาส 

ครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน–จีน ที่กรุงเทพมหานคร โดยได้หารือกันถึงทิศทาง 

ความร่วมมอืบนพืน้ฐานความเข้าใจและประโยชน์ร่วมกนั การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้การพบปะกนัอย่างสม�า่เสมอ  

เพื่อร่วมกันคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนกระชับความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ เป็นต้น

    ๔.๑.๒.๕ ประเทศไทยเป็นเจ ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 

การต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ อ�าเภอหัวหิน จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน เพื่อประสาน

ท่าทีและเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการหารือกับฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนการประชุมรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ (ASEAN-China Special Foreign Ministers’ Meeting) 

ที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งเตรียมการส�าหรับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน 

ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

      ทัง้นี ้ทีป่ระชมุยนิดต่ีอความคบืหน้าของความร่วมมอืในประเดน็ทะเลจนีใต้ 

โดยไทยชื่นชมความพร้อมของจีนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน–จีน และการประชุม

คณะท�างานร่วมว่าด้วยปฏิญญาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ DOC เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม DOC อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านการเดินเรือ และจะได้หารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจัดท�าแนวทางปฏิบัต ิ

ในทะเลจีนใต้ด้วย อนึ่ง ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือระดับสูงระหว่างอาเซียน-จีน ในวาระครบ ๑๐ ปีของ 

ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน–จีน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

      นอกจากในความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ไทยได้เข ้าร ่วมการประชุม 

ระหว่างอาเซยีนกบัคูเ่จรจาอืน่ ๆ  อกีมาก เช่น การประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีน–สหภาพยโุรป อาเซยีน–สหรฐัอเมรกิา 

อาเซียน-แคนาดา และอาเซียน-เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อหารือเกี่ยวกับ

ทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ รวมทั้งสถานการณ์ส�าคัญในภูมิภาคและระดับโลก เป็นต้น 

ตวัอย่างของบทบาทของไทย ได้แก่ (๑) การประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีนกบัคูเ่จรจาทีเ่นการาบรไูนดารสุซาลาม  

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และร่วมลงนามในภาคยานุวัติสารของราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อเข้าเป็นภาค ี

ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๒) ความร่วมมือในกรอบองค์กรส�ารอง 

ข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) และ  

(๓) การประชมุด้านความมัน่คงทางทะเลในกรอบ ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime 

Security ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๘–๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่สาธารณรัฐเกาหลี



ตเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งในภาคเกษตร ด้านการเงิน

การคลัง ด้านแรงงาน 

ด้านสิทธิมนุษยชน และ 

ด้านการจัดการภัยพิบัติ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๔.๒ เตรียมความพร้อมของไทยใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ๔.๒.๑ สนบัสนนุการดำาเนนิงาน

ของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ โดยใน 

ช่วงปีทีส่องของรฐับาล ได้มกีารประชมุคณะกรรมการ

อาเซียน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

และได้ประชุมแล้ว ๓ ครั้งในปี ๒๕๕๖ (นับถึง 

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็น

เวทีส�าคัญในการหารือประเด็นส�าคัญและเร่งด่วน 

ในแต่ละเสาของประชาคมอาเซียน ความคืบหน้า 

การด�าเนินงานด้านความเชื่อมโยงระหว่างกัน และ 

ความคบืหน้าในการด�าเนนิงานด้านการประชาสมัพนัธ์ 

ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความส�าคัญกับ

การเชื่อมโยงอาเซียน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และประชาชน โดยได้ติดตามโครงการเพื่อเชือ่ม 

เส้นทางคมนาคมทีข่าดความเชือ่มโยง (Missing Link) และการยกระดบัถนนในภมูภิาคให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั รวมถงึ

ตดิตามการด�าเนนิการตามอนสุญัญาด้านการขนส่งระหว่างกนัในอาเซยีน และการส่งเสรมิการแลกเปลีย่นทางการศกึษา 

การท่องเทีย่ว และวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในภูมิภาค

   ๔.๒.๒ ดำาเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรม การเผยแพร่

และประชาสมัพนัธ์ข้อมลูและความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบับคุลากร ตลอดจนสาธารณชน

ในวงกว้าง อาท ิจดัการอบรม บรรยาย สมัมนา เสวนาสญัจร นทิรรศการเคลือ่นทีต่ามชมุชน และสถาบนัการศกึษา  

การประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่มวลชน การจดัท�าเอกสารเผยแพร่ เพือ่สร้างความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัความร่วมมอื

ในกรอบอาเซียน ความเชื่อมโยง/ผลกระทบ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการรวมตัวเป็น 

ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยได้จัดเสวนาหัวข้อ “ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน”  

วนัที ่๔ มถินุายน ๒๕๕๖ ทีก่รงุเทพมหานคร และด�าเนนิโครงการอบรมอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ เรือ่ง 

“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ ๗–๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดชลบุรี

   ๔.๒.๓ จดังานวนัอาเซยีน (ASEAN Day) เมือ่วนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๕๖ เพือ่ฉลองครบรอบ ๔๖ ปี 

ของการก่อตั้งอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวนมาก เช่น นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า ๙๕ โรงเรียน 

คณะทูตานุทูตจากประเทศอาเซียนที่ประจ�าการในประเทศไทย รวมทั้งนายฟิเดล รามอส อดีตประธานาธิบดี

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนหลายรูปแบบ เช่น 

นทิรรศการ กจิกรรมส่งเสรมิความรูแ้ละความคดิสร้างสรรค์ส�าหรบัเยาวชน และการเสวนาแลกเปลีย่นความรูแ้ละ

ข้อคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๔.๒.๔ เตรียมความพร้อมให้แก่ภาคเกษตรไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เช่น (๑) วเิคราะห์ศกัยภาพการแข่งขนัของสนิค้าเกษตร เพือ่ใช้ประกอบการก�าหนดโครงการส�าคญั ๆ  ในการรองรบั

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อภาคการเกษตรของไทย (๒) พฒันาด่านชายแดนในการตรวจสอบสนิค้าเกษตร เพือ่ไปสู่

การให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (๓) ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุปสรรคและอ�านวยความสะดวก  

(๔) รกัษาเสถยีรภาพด้านราคาของสนิค้าเกษตร (๕) ศกึษาวจิยัข้อมลูทีจ่�าเป็นในการรกัษา/ยกระดบัมาตรฐานของ

ประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ (๖) พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต ใบรับรองการน�าเข้า/ส่งออก 

สนิค้าต่าง ๆ  เพือ่เชือ่มโยงกบัระบบ National Single Window เพือ่ให้สามารถยืน่ใบอนญุาตในแบบอเิลก็ทรอนกิส์

และด�าเนินการได้ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมทั้งด�าเนินธุรกรรมแบบไร้กระดาษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระบบการออกใบรับรองของหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร

   ๔.๒.๕ เตรียมความพร้อมด้านการเงินการคลัง โดยมีการน�าเสนอยุทธศาสตร์กระทรวง 

การคลงั ด้านการเงนิการคลงัเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนแก่คณะกรรมการอาเซยีนด้านการเงนิการคลงั พจิารณา

ให้ความเห็นชอบหลักการเบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

และได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ฯ  

ฉบบัปรบัปรงุใหม่ เพือ่ใช้เป็นเอกสารหลกัของกระทรวงการคลงัในการด�าเนนิการเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง

   ๔.๒.๖ ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน โดยไทยเข้าร่วมการประชุม 

คณะท�างานของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ การประชุมระดมความคิดเห็น 

เกีย่วกบัผลกระทบจากการเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอืเสร ี๗ สาขาอาชพี และการประชมุเตรยีมการรองรบัการเคลือ่นย้าย

แรงงานฝีมือในสาขาอื่น ๆ การประชุมคณะท�างานร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิแรงงาน

ต่างด้าว เมื่อเดือนมกราคมและเดือนเมษายน ๒๕๕๖ การประชุมเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับทักษะฝีมือขั้นก้าวหน้า 

ในประเทศสมาชกิ ASEAN+3 และการประชมุ The Ninth ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM) เป็นต้น 

  ๔.๓ เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน

   ๔.๓.๑ ให้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนในประเทศและในกรอบอาเซยีน รวมทัง้

ในภูมิภาคอื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การบรรยาย นิทรรศการเคลื่อนที่ สื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ จัดสัมมนา 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคประชาสังคมในประเด็นกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน 

และสนับสนุนการท�างานของผู้แทนไทยในกรอบคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๔.๓.๒ ส่งเสรมิการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพของคณะกรรมาธกิารระหว่างรฐับาล

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๕-๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน กรงุจาการ์ตา และได้หารอืเรือ่งการยกระดบัและพฒันาส�านกังาน

เลขาธกิาร AICHR การจดัท�ารายงานประจ�าปีของ AICHR การจดัตัง้คณะบรรณาธกิารของเวบ็ไซต์ AICHR รวมถงึ

ก�าหนดการหารือกับองค์กรเฉพาะด้านของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

   ๔.๓.๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความท้าทายและอนาคตของกลไกด้านสิทธิ

มนษุยชนของอาเซยีน (Workshop on ASEAN Human Rights Mechanism: Challenges and Ways Forward) 

ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนในอาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด�าเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค รวมทั้ง 

การจัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางทบทวนร่างขอบเขตงานของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน องค์การ

ระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

  ๔.๔ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมการบรรเทา 

ภยัพบิตัใินปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบการประชมุอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงในภมูภิาค

เอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) โดยใช้ชื่อการฝึกซ้อม ARF Disaster Relief Exercise (DiREx) 

2013 เมื่อวันที่ ๗–๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งช่วยสร้างขีดความสามารถในการประสานงาน

ระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารในการบรรเทาภัยพิบัติ และช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิก ARF 

(เข้าร่วม ๒๓ ประเทศและ ๑ กลุ่มประเทศ จากจ�านวนสมาชิกทั้งหมด ๒๖ ประเทศและ ๑ กลุ่มประเทศ) รวมทั้ง

ช่วยสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีระหว่างสมาชิก ARF

	 ๕.	เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง

ประเทศ	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๕.๑ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

   ๕.๑.๑ รัฐบาลส่งเสริมให้คนไทยและผู้แทนไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ 

และเป็นการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของไทยให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งในรอบปีที่สองของรัฐบาล  

ผู้แทนไทยประสบความส�าเร็จในการมีบทบาทส�าคัญด้านการส่งเสริมสิทธิคนพิการ กล่าวคือ เมื่อเดือนกันยายน 

๒๕๕๕ นายมณเฑยีร บญุตนั สมาชกิวฒุสิภาซึง่เป็นผูแ้ทนของไทยในการสมคัรเข้าด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ

ว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๕๖–๒๕๕๙ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการดังกล่าว

ด้วยคะแนนสูงสุด โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



ผผลักดันมาตรการทางกฎหมาย 

และแนวปฏิบัติในการต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ จนทําให้ไทย 

ไม่ถูกลดระดับในการจัดอันดับ

ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อ 

การค้ามนุษย์
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๕.๑.๒  ไทยในฐานะประเทศสมาชกิคณะมนตรสีทิธมินษุยชน (Human Rights Council: HRC) 

วาระปี ๒๕๕๓–๒๕๕๖ ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ทั้งในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในต่างประเทศ และการผลักดันให้การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดท�าแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับภายใต้คณะท�างาน Universal 

Periodic Review (UPR) ของ HRC เพือ่รายงานความก้าวหน้าของการด�าเนนิงาน ก่อนจะน�าเสนอรายงานรอบทีส่อง 

ในปี ๒๕๕๙ อนึง่ ก่อนหน้านี ้ ไทยได้เสนอรายงาน UPR ฉบบัแรกต่อทีป่ระชมุคณะท�างาน UPR สมยัที ่๑๒ วนัที่ 

๓–๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๔ ณ นครเจนวีา และต่อการประชมุคณะมนตรสีทิธมินษุยชน สมยัที ่๑๙ ในเดอืนมนีาคม ๒๕๕๕ 

    นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เผยแพร่การด�าเนินงานของไทยภายใต้

กระบวนการ UPR ในลักษณะอักษรเบรลล์ด้วย ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็น 

การเพิม่โอกาสการเข้าถงึความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการ UPR แก่กลุม่คนพกิารทางสายตา ทัง้นี ้กระทรวง

การต่างประเทศได้เริ่มเผยแพร่เอกสารดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

  ๕.๒ ด้านประชาธิปไตย นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมด้านประชาธิปไตยที่เมืองบาหลี  

หรือ Bali Democracy Forum ครั้งที่ ๕ วันที่ ๘–๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเข้าร่วม 

การประชุมประชาคมประชาธิปไตย (Community of Democracies: CD) ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย โดยนายกรัฐมนตรีเป็นแขกเกียรติยศของประธานาธิบดีมองโกเลีย 

  ๕.๓ การต่อต้านการค้ามนษุย์ รฐับาล

ร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันการค้ามนุษย ์

ในกรอบกระบวนการบาหลี (Bali Process) รวมทั้ง

พยายามแก้ไขปัญหาในกรณทีีเ่กดิขึน้แล้ว การด�าเนนิงาน 

ที่ส�าคัญ ได้แก่ การผลักดันมาตรการทางกฎหมาย 

และแนวปฏบิตัใินเรือ่งนี ้จนท�าให้ไทยไม่ถกูลดระดบั

ในการจดัอนัดบัประเทศทีม่คีวามเสีย่งต่อการค้ามนษุย์ 

ที่จัดท�าโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

Traff icking in Persons Report นอกจากนี้  

รัฐบาลยังด�าเนินการด้วยความโปร่งใส โดยได้จัดให้

ผู้แทนคณะทูตานุทูตจากประเทศในภูมิภาคอเมริกา

และแปซิฟิกใต้ และสหภาพยุโรปไปเยี่ยมชมโรงงาน

ที่สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ พร้อม 

รบัฟังการชีแ้จงข้อเทจ็จรงิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๕.๔ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโจรสลัด รัฐบาลได้ด�าเนินการด้านการทูตและ

การทหารที่จะช่วยส่งผลให้ไทยสามารถคงบทบาทในเวทีโลกในการส่งเสริมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ  

และบุคลากรของกองทัพเรือไทยได้รับการยอมรับจากกองก�าลังนานาชาติที่ปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัด  

โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้

   ๕.๔.๑ การสนับสนุนให้ผู้แทนจากกองทัพเรือดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการกองกำาลังเรือ 

Combined Task Forces 151 ซึ่งมีหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงภัยโจรสลัด ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน– 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

   ๕.๔.๒ ความสำาเร็จในการเจรจาให้ศรีลังกาให้ความร่วมมือกับไทย เมื่อวันที่ ๒๖-๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเปิดให้ใช้เมืองท่าเป็นจุดผลัดเปลี่ยนชุดและจุดขนถ่ายอาวุธเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีข่องกองทพัเรอืบนเรอืพาณชิย์ของไทย โดยการด�าเนนิการดงักล่าวจะช่วยคุม้ครองและลดความเสีย่ง

ของกองเรอืไทยทีต้่องแล่นผ่านน่านน�้าและเสีย่งภยัโจรสลดัในอ่าวเอเดน ทัง้นี ้การด�าเนนิงานขัน้ต่อไปจะต้องผ่าน

กระบวนการภายในของไทยก่อนด้วย

   ๕.๔.๓ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโจรสลัด ในกรอบ 

Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia ของหน่วยงานไทย และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ความปลอดภัยทางทะเลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๒–๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

  ๕.๕ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

   ๕.๕.๑ ลงนามในความตกลงระหว่างไทยกบัสวเีดน ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการบงัคบัใช้

กฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมทีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองค์กรการลกัลอบค้ายาเสพตดิ วตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติและ

ประสาทและสารตั้งต้น การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมร้ายแรงอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

   ๕.๕.๒ จดัตัง้คณะกรรมการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิเมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม 

๒๕๕๕ และได้จดัการประชมุเมือ่วนัที ่๑๑ มถินุายน ๒๕๕๖ เพือ่หารอืแลกเปลีย่นแนวทางการรกัษาความปลอดภยั

ด้านข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ 

ไทยยงัได้เข้าร่วมประชมุกบันานาชาตใินเวทด้ีานความมัน่คงทางไซเบอร์ ในคราวการประชมุเชงิปฏบิตักิารทีญ่ีปุ่น่ 

เมือ่วนัที ่๒๐–๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพือ่หารอืความร่วมมอืในการสบืสวนและลงโทษต่ออาชญากรรมด้านไซเบอร์ 

  ๕.๖ การรักษาสันติภาพและความมั่นคง 

   ๕.๖.๑ ป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธ ประกอบด้วย

    ๕.๖.๑.๑ จัดประชุมหารือเพื่อดำาเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติ ที่ ๑๕๔๐ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๓–๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

โดยมุ่งให้ความรู้แก่ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานปฏิบัติ รวมถึงเล่าประสบการณ์

และการด�าเนินการตามข้อมติฯ ของประเทศอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ไทยน�ามาปรับใช้ ในการป้องกันมิให้อาวุธ 

ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงตกอยู่ในมือของผู้ก่อการร้าย 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

    ๕.๖.๑.๒ ไทยเข้าร่วมความรเิริม่ด้านความมัน่คงเกีย่วกบัการแพร่ขยายอาวธุ 

ทีม่อีานภุาพทำาลายล้างสงู Proliferation Security Initiative (PSI) เมือ่เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๕ ซึง่เป็นประโยชน์

ต่อการรกัษาความมัน่คงของประเทศ รวมทัง้เป็นการสนบัสนนุข้อมตขิองคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 

ที ่๑๕๔๐ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ซึง่ไทยมพีนัธกรณต้ีองปฏบิตัติามอยูแ่ล้ว นอกจากนี ้ในฐานะสมาชกิของ PSI ไทยสามารถ

แสวงหาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก PSI ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ๕.๖.๑.๓ จดัการประชมุ Bangkok Symposium on Enhancing Cooperation and 

Assistance: Building Synergy toward Effective Anti-Personnel Mine Ban Convention Implementation ระหว่าง

วันที่ ๒๓–๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไทยในฐานะประธานร่วมของคณะกรรมการประจ�า 

ด้านทรพัยากร ความร่วมมอืและการให้ความช่วยเหลอื อนสุญัญาห้ามทุน่ระเบดิสงัหารบคุคล ได้เป็นเจ้าภาพ เพือ่เป็น 

การยกระดับบทบาทของไทยในฐานะรัฐสมาชิกของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และแลกเปลี่ยน 

ความคดิเหน็และประสบการณ์ในการช่วยเหลอืและในการมคีวามร่วมมอืด้านปฏบิตักิารทุน่ระเบดิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

   ๕.๖.๒ การสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ 

 (United Nations Security Council: UNSC) รฐับาลสานต่อการรณรงค์สมคัรเป็นสมาชกิไม่ถาวรของคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติของไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม และประสานท่าทีกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์หาเสียงของไทย

  ๕.๗ การแก้ปัญหาผู ้หลบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะชาวโรฮิงญา ไทยมีนโยบายที่จะดูแล 

ความต้องการพื้นฐานของผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรม ภายใต้กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 

ระหว่างรอทางออกทีเ่หมาะสม โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลกัในการหารอืกบัประชาคมระหว่าง

ประเทศเพื่อหาทางช่วยเหลือ หารือกับประเทศต้นทางเพื่อพิสูจน์สถานะชาวโรฮิงญาในประเทศไทย ตลอดจน

ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การความร่วมมืออิสลาม ส�านักงานข้าหลวงใหญ ่

ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 

  ๕.๘ พันธกิจต่อองค์การด้านแรงงานทั้งระดับอนุภูมิภาคและระดับโลก รัฐบาลมีความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งเมื่อ

วันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกสาขาต้นแบบในการจัดท�ามาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกัน 

โดยเห็นชอบที่จะยอมรับมาตรฐานฝีมือแรงงานจ�านวน ๒ สาขาอาชีพ คือ สาขาอาชีพภาคบริการในต�าแหน่ง

พนักงานท�าความสะอาดห้องพักและนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (สปา) และสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 

ในต�าแหน่งอาชพีช่างก่ออฐิ ช่างฉาบปนู และช่างปกูระเบือ้ง เป็นต้น ส่วนในกรอบองค์การแรงงานระหว่างรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผูแ้ทนไทย ได้เข้าร่วมการประชมุใหญ่ประจ�าปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(International Labour Conference: ILC) สมยัที ่๑๐๒ ระหว่างวนัที ่๕–๒๐ มถินุายน ๒๕๕๖ ณ นครเจนวีา  

สมาพันธรัฐสวิส เพื่อประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนสามฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งมีหัวข้อ

และวาระการประชุมหลัก ได้แก่ การหารือเพื่อให้การรับรอง มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในรูปแบบของ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

อนสุญัญาและข้อเสนอแนะ ปฏญิญาและพธิสีารทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ด้านแรงงาน นอกจากนี ้ผูอ้�านวยการใหญ่

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มาเยือนไทยเมื่อวันที่ ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ด้วย และได้หารือกับ 

นายกรฐัมนตรแีละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พร้อมศกึษาดงูานทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร และรกัษาการผูอ้�านวยการส�านกังาน

แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ประจ�าประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือก�าหนดการเปิดตัวรายงาน 

การประเมินการคุ้มครองทางสังคมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

  ๕.๙ การพฒันาทีย่ัง่ยนืและการรกัษาสิง่แวดล้อม รฐับาลมส่ีวนร่วมในการจดัท�าข้อเสนอทีจ่ะน�า

ไปสู่การระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยไทยเป็นสมาชิก 

คณะท�างานในเรือ่งนี ้ซึง่ตัง้โดยสมชัชาสหประชาชาตเิมือ่เดอืนมกราคม ๒๕๕๖ เป้าหมายดงักล่าวจะเป็นแนวทาง

ในการน�าพาประชาคมระหว่างประเทศให้มีความก้าวหน้าและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต  

ซึ่งจะแทนที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่จะสิ้นสุดลงในปี 

๒๕๕๘ โดยกระบวนการหารือเพื่อจัดท�า SDGs จะด�าเนินไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗

   นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ด�าเนินงานเชิงรุกในด้านการทูตเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงและ 

ต้านกระแสการโจมตีไทยว่าเป็นศูนย์กลางการลักลอบค้างาช้าง โดยเฉพาะจากแอฟริกา และเพื่อเผยแพร ่

แนวพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถในการอนรุกัษ์ช้าง โดยได้ร่วมกบัองค์กรด้านการอนรุกัษ์

ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature เชิญนาย Michael Clark ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี

ระดบัโลก มาร่วมอภปิรายและเผยแพร่สารคด ีReturn to the Forest เกีย่วกบัช้างป่าเมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖ 

ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชนทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครัง้ที ่๓๗ ในเดอืนมถินุายน ๒๕๕๖ ทีร่าชอาณาจกัรกมัพชูา ส่งเสรมิความร่วมมอื

กับมิตรประเทศ องค์กรด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature และ 

ศนูย์มรดกโลก (World Heritage Centre) ในการจดัท�ารายงานเพือ่ชีแ้จงข้อห่วงกงัวลของคณะกรรมการมรดกโลก 

เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยเฉพาะโครงการเขื่อนห้วยโสมงในพระราชด�าริ  

ท�าให้นานาชาติมีความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานของไทย ให้การสนับสนุนไทย และท�าให้ร่างข้อมติของ 

คณะกรรมการมรดกโลกไม่มีเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการดังกล่าวของไทย

	 ๖.	กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศกลุ่มประเทศ	 

และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส�าคัญของโลก

  ๖.๑ กระชับความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำาคัญกับไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเชิง

ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างการเชื่อมโยงในภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถของไทย โดยในช่วงปีที่สองของรัฐบาล  

มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างไทยกับประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์จ�านวนมาก  

ซึ่งสะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองฝ่ายและความพร้อมที่จะมีความร่วมมือระหว่างกัน โดยอาจแยกตาม 

รายภูมิภาคได้ ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๖.๑.๑ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

    ๖.๑.๑.๑ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน 

กับไทย ตามเจตจ�านงของทั้งสองฝ่ายที่ได้ประกาศร่วมกันในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ 

นายกรฐัมนตร ีระหว่างวนัที ่๑๗–๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ และต่อมานายเวนิ เจยีเป่า นายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัประชาชน 

จีนได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐–๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ครัง้แรกของนายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัประชาชนจนีในรอบ ๑๐ ปี (ความร่วมมอืไทย–จนี เน้นเรือ่งการค้าการลงทนุ 

การพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง การบริหารจัดการน�้าและความร่วมมือด้าน 

การศกึษา) และในการเยอืนของนายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัประชาชนจนีครัง้นี ้ได้มกีารลงนามในเอกสารความตกลง

และบนัทกึความเข้าใจ ๔ ฉบบั ได้แก่ (๑) บนัทกึความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและจนี ว่าด้วย

การกระชบัความร่วมมอื (๒) การแลกเปลีย่นสตัยาบนัสารสนธสิญัญาว่าด้วยการโอนตวัผูต้้องโทษตามค�าพพิากษา  

(๓) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย–จีน และ (๔) บันทึก 

ความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับจีนว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวสองฝ่าย

      นอกจากนี้ การด�าเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 

ในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ๔ สาขาที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไปเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น  

กม็คีวามคบืหน้าหลายประเดน็ เช่น ไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ Joint Steering Committee เรือ่งความร่วมมอื 

รถไฟไทย–จีน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

๑ ล้านดอลลาร์ สรอ. ส�าหรบัสร้างห้องทดลอง วจิยัรถไฟความเรว็สงูร่วมกบัไทย ส่วนด้านการพฒันาระบบบรหิาร

จดัการน�า้อย่างครบวงจรได้หารอืร่วมกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี เมือ่เดอืนเมษายน ๒๕๕๖ ได้หารอืเรือ่งโครงการ

บริหารจัดการน�้า นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยน

เยาวชนจ�านวน ๑๐๐ คนแล้ว และสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแผนจะส่งครูอาสาสมัคร ๑,๕๐๐ คนมาไทย 

ในปี ๒๕๕๖ และไทยจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาไทยมากขึ้น โดยจะเพิ่มเที่ยวบินและ 

เปิดส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่นครกว่างโจว

      ในการเยือนไทยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจนี ระหว่างวนัที ่๑๘–๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๖ เพือ่ร่วมการประชมุ Strategic Dialogue ไทย-จนี 

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความคืบหน้าและวางแผนความร่วมมือทวิภาคี 

ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ วิชาการ และความมั่นคง รวมทั้งความสัมพันธ์อาเซียน–จีน และประเด็นระหว่าง

ประเทศต่าง ๆ ด้วย

      ทั้ งนี้  รั ฐมนตรีช ่ วยว ่าการกระทรวงกลาโหมและรองประธาน 

คณะกรรมาธิการทหารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมทวิภาคี ไทย-จีน  

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีนายทหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและ 

กองทพัไทยเข้าร่วมประชมุกบัฝ่ายสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยได้หารอืเกีย่วกบัความร่วมมอืของทัง้สองประเทศ 

รวมทั้งหารือเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาค สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และการรักษาความปลอดภัยใน 

การเดินเรือในแม่น�้าโขง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

    ๖.๑.๑.๒ ญีปุ่น่ การเดนิทางเยอืนไทยของนายกรฐัมนตรชีนิโซ อาเบะ เมือ่วนัที ่๑๗ 

มกราคม ๒๕๕๖ เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้น�าญี่ปุ่นในรอบ ๑๑ ปี และเป็นการเยือนต่างประเทศ

ครั้งแรกหลังเข้ารับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าญี่ปุ่นให้ความส�าคัญและพร้อมจะกระชับ

ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านกับไทย โดยต่อยอดจากพื้นฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

อยู่แล้ว เพื่อเพิ่มพูนบทบาทและความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งมีผลการหารือที่ส�าคัญ ได้แก่ (๑) พัฒนา 

ความร่วมมอืในกรอบหุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์ระหว่างกนัใน ๓ ด้านหลกั คอื ด้านเศรษฐกจิ ความมัน่คง การแลกเปลีย่น

ระดับประชาชน โดยด้านเศรษฐกิจจะผลักดันให้การค้าขยายตัวโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วน 

เศรษฐกจิไทย–ญีปุ่น่ (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ส่งเสรมิการลงทนุในสาขา

และพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะความร่วมมือ SMEs (๒) ส่งเสริมความร่วมมือในการยกระดับบุคลากรไทยเพื่อ 

ป้อนอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน  

โดยเฉพาะเยาวชน (๓) เชญิชวนฝ่ายญีปุ่น่สนบัสนนุการเชือ่มโยงในภมูภิาค โดยเฉพาะได้เชญิฝ่ายญีปุ่น่เป็น

หุ้นส่วนเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ทวาย ร่วมกับไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งญี่ปุ่นแสดง

ความสนใจ (๔) สนบัสนนุบทบาทซึง่กนัและกนัในเวทรีะหว่างประเทศ และ (๕) แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็เกีย่วกบั 

สถานการณ์ในภมูภิาค อาท ิการสนบัสนนุพฒันาการในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ปัญหาทะเลจนีใต้ ปัญหา 

คาบสมทุรเกาหล ีความสมัพนัธ์ญีปุ่น่-จนี ซึง่ฝ่ายไทยได้ยนืยนัจดุยนืของไทยในการสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ด้วยการปรกึษาหารอืโดยสนัตวิธิ ีและพร้อมทีจ่ะร่วมมอืกบัญีปุ่น่ในการส่งเสรมิสนัตภิาพ เสถยีรภาพ ความมัน่คง 

และความเจริญของภูมิภาค

    ๖.๑.๑.๓ สาธารณรัฐเกาหลี นายอี มยอง-บัก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต้) ในขณะนั้น ได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยเป็น 

การเยอืนไทยอย่างเป็นทางการครัง้แรกของประธานาธบิดสีาธารณรฐัเกาหลใีนรอบ ๓๑ ปี ซึง่ทัง้สองฝ่ายเหน็ชอบ

ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์” และตั้งเป้าหมายการค้าทวิภาคีให้เป็น  

๓๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ภายใน ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙) 

      นอกจากนัน้ ไทยได้เชญิชวนให้นกัลงทนุเกาหลใีต้เข้าร่วมประมลูโครงการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ทั้งในด้านการบริหารจัดการน�า้และโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง  

โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง 

การต่างประเทศไทย–เกาหลใีต้ ว่าด้วยความเป็นหุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์ไทย-เกาหลใีต้ โดยส่งเสรมิความร่วมมอืใน ๔ ด้าน 

ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งเป็นด้านที่ไทยเห็นว่าสาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ และจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาของไทยได้  

ต่อมาเมือ่วนัที ่๒๔–๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ นายกรฐัมนตรไีด้เดนิทางเยอืนสาธารณรฐัเกาหลเีพือ่เข้าร่วมพธิสีาบานตน

ของนางสาวปัก กึน-เฮย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

    ๖.๑.๑.๔ มองโกเลีย นายกรัฐมนตรีเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการระหว่าง 

วันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ และเข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ ๗ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ

และพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของมองโกเลีย การเยือนดังกล่าวเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ 

ไทย-มองโกเลียและเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ จึงได้มีการจัดตั้งกลไก 

ความร่วมมือที่ส�าคัญทั้งในระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี 

ไทย-มองโกเลีย และการมีความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบันของไทยกับ 

สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมองโกเลีย

   ๖.๑.๒ ภูมิภาคอเมริกา

    ๖.๑.๒.๑ สหรัฐอเมริกา 

      (๑) เมือ่วนัที ่๑๘–๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ นายบารกั โอบามา ประธานาธบิดี

สหรฐัอเมรกิา ได้มาเยอืนไทยอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกภายหลงัจากได้รบัการเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดี 

สมัยที่ ๒ และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดทิศทางส�าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และเพิ่มพูน

ความร่วมมอืในระดบัภมูภิาค โดยเฉพาะเมือ่ความสมัพนัธ์ 

ไทย–สหรฐัอเมรกิา ครบรอบ ๑๘๐ ปี ในปี ๒๕๕๖ ด้วย  

ในการนี้ ไทยและสหรัฐอเมริกา เห็นพ้องจะกระชับ

ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น  

การร่วมมอืกนัสนบัสนนุการพฒันาในสาธารณรฐัแห่ง 

สหภาพเมยีนมาร์ การเข้าร่วมความรเิริม่ด้านความมัน่คง  

เกีย่วกบัการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู 

หรอื Proliferation Security Initiative (PSI) ของไทย 

และไทยยังได้แสดงความสนใจจะเข้าร่วมการเจรจา

การเป็นหุ้นส่วนในกรอบแปซิฟิก หรือ Trans-Pacif ic 

Partnership (TPP) 

      (๒) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

ได้เยอืนสหรฐัอเมรกิา เพือ่พบหารอืกบันายนายจอห์น เคอร์ร ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เมื่อวันที่ ๔–๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อ (๑) ชี้แจงการด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย  

และการจัดอันดับไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยที่จัดท�าโดยกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา (๒) กระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ในทุกมิติ (๓) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อพัฒนาการ

ในภูมิภาคที่ส�าคัญ อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสถานการณ์ทะเลจีนใต้ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

      (๓) รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม

สหรัฐอเมริกาได้ลงนามร่วมกันในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ  

ไทย-สหรัฐอเมริกา ๒๐๑๒ การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงในศตวรรษที่ ๒๑ (2012 Joint Vision Statement for 

the Thai-U.S. Defence Alliance A 21st Century Security Partnership) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

ซึ่งแถลงการณ์ได้ให้ความส�าคัญกับการปรับเปลี่ยนความร่วมมือทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ได้น�าคณะนายทหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย เข้าร่วมประชุม

ยทุธศาสตร์ด้านการป้องกนัประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-สหรฐัอเมรกิา ครัง้ที ่๒ (2nd Thai-U.S. Defense 

Strategic Talks) เมื่อวันที่ ๑๖-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

    ๖.๑.๒.๒ ลาตินอเมริกา ไทยและลาตินอเมริกามีความร่วมมือกันหลายด้าน  

เช่น ด้านพลงังาน ด้านการแลกเปลีย่นแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในสาขาต่าง ๆ  การร่วมมอืเพือ่การพฒันา และวฒันธรรม  

เป็นต้น และเมื่อวันที่ ๑๒–๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา 

(Forum for East Asia-Latin America Cooperation: FEALAC) ครั้งที่ ๖ ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งไทย 

เป็นประเทศผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก วาระปี ๒๕๕๖–๒๕๕๘ ด้วย 

      ในโอกาสนี้ ไทยได้น�าเสนอประเด็นเรื่องการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้รับการบรรจุในเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม และสะท้อนว่าที่ประชุม 

เหน็ความส�าคญัของประเดน็ดงักล่าว นอกจากนี ้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ

ได้หารอืทวภิาคกีบัผูแ้ทนระดบัสงูจากหลายประเทศในลาตนิอเมรกิา เช่น สาธารณรฐักวัเตมาลา สาธารณรฐันกิารากวั  

และสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อกระชับความร่วมมือกับประเทศดังกล่าวด้วย และเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ น�าคณะผู้แทนไทย เข้าประชุมหารือด้านการเมืองไทย-อาร์เจนตินา ครั้งที่ ๒  

ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ ความร่วมมือด้านการแพทย์  

สิทธิมนุษยชน และการแลกเสียงในเวทีระหว่างประเทศ 

   ๖.๑.๓ แปซิฟิกใต้ 

    ๖.๑.๓.๑ เครอืรฐัออสเตรเลยี ในโอกาสทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ

เครือรัฐออสเตรเลียเยือนไทยเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไทยและเครือรัฐออสเตรเลียได้หารือในประเด็น 

ที่คั่งค้างภายใต้เขตการค้าเสรี และความตกลงต่าง ๆ เช่น สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐ

ออสเตรเลียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความตกลงการบริการเดินอากาศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะ 

ส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการศึกษา โดยเครือรัฐออสเตรเลียประกาศรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในไทยที่ได้รับ 

การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ BRIDGE ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโรงเรียนมัธยมศึกษาระหว่างกัน และได้ให้

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนออสเตรเลียภายใต้โครงการ Discover Thailand Scholarship เพื่อศึกษาในไทย 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

    ๖.๑.๓.๓ รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี  ในการเยือนรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีของ 

นายกรฐัมนตร ีระหว่างวนัที ่๒๔–๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖ ได้มกีารหารอืเรือ่งความร่วมมอืด้านสาธารณสขุและภาคธรุกจิ 

โดยมีการลงนามบันทึก ๔ ฉบับ ได้แก่  (๑) บันทึกความตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการ โดยไทยได้มอบ 

ชุดทดสอบความปลอดภัยของอาหารและการชันสูตรโรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขให้แก่รัฐเอกราช

ปาปัวนิวกินีด้วย (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคี (๓) บันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าไทยกับ

สภาหอการค้าและอตุสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี ้ (๔) บนัทกึความเข้าใจระหว่างสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยกบั

สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี้ 

      อนึ่ง ในการประชุมระดับผู้น�าด้านน�้าแห่งภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ 

ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นร่วมกับ Asia–Pacif ic Water Forum เมื่อวันที่ ๑๔–๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้น�ารัฐบาลและผู้แทนจากประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าร่วมหลายคน ซึ่งนายกรัฐมนตร ี

ได้หารือข้อราชการด้วย เช่น นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐวานูอาตู โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ

ทางวิชาการและการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงได้ตกลงกันที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน 

เช่น ให้สาธารณรฐัวานอูาตเูป็นแหล่งวตัถดุบิปลาทนู่าป้อนอตุสาหกรรมไทย และไทยจะขายข้าวให้สาธารณรฐัวานอูาตู 

นอกจากนี ้ประเทศในหมูเ่กาะแปซฟิิก เช่น รฐัเอกราชปาปัวนวิกนิแีละสาธารณรฐัวานอูาต ูยงัได้แสดงความพร้อม

ทีจ่ะสนบัสนนุไทยในการสมคัรเป็นสมาชกิไม่ถาวรของคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗– 

๒๐๑๘ และสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ๒๐๑๕-๒๐๑๗

   ๖.๑.๔ ยโุรป รฐับาลกระชบัความสมัพนัธ์กบัประเทศในยโุรปในด้านการค้าการลงทนุ  การท่องเทีย่ว 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

    ๖.๑.๓.๒ นิวซีแลนด์ 

ในการเยือนนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรี ระหว่าง 

วันที่ ๒๒–๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายแสดง 

ความพร ้อมที่จะร ่วมมือกันด ้านวิทยาศาสตร ์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคงปลอดภัย 

ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม การอ�านวยความสะดวก 

ในการตรวจลงตรา ภาพยนตร์ และความสัมพันธ ์

ระดับประชาชน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

      นอกจากนี ้ ไทยได้กระชบัความสมัพนัธ์เชงิยทุธศาสตร์กบัสหราชอาณาจกัร 

โดยร่วมกนัก�าหนดบทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือมิใช่แต่เฉพาะด้านทวิภาคี แต่ยังรวมถึง 

ด้านพหภุาคแีละบทบาทในภมูภิาคด้วย โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจดัการหารอืเชงิยทุธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจกัร 

ครัง้ที ่๑ เมือ่วนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงการต่างประเทศของไทย และรฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรเป็นประธานร่วม ซึ่งประเด็นที่หารือกันครอบคลุม 

ทั้งประเด็นในกรอบทวิภาคี (การค้า/การลงทุน การท่องเที่ยว การกงสุล วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ฯลฯ) ภูมิภาค 

(ความเชื่อมโยงในอาเซียน ทะเลจีนใต้ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) และพหุภาคี (สาธารณรัฐอาหรับ

ซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สันติภาพและความมั่นคง ฯลฯ) การหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นไป 

อย่างเปิดเผยและเป็นมิตร หลายประเด็นเป็นการติดตามและต่อยอดจากผลการเยือนของนายกรัฐมนตรี  

    ๖.๑.๔.๒ สาธารณรัฐฝรั่งเศส หลังจากนายกรัฐมนตรีไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐–๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มาเยือนไทย 

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๔–๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในโอกาสนี้ ได้มีการลงนามความตกลง ๕ ฉบับ ครอบคลุม 

ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย สาธารณสุข และความร่วมมือด้านกลาโหม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี

สาธารณรฐัฝรัง่เศสได้กล่าวย�้าถงึความส�าคญัของไทยในฐานะหุน้ส่วนทีส่�าคญัของสาธารณรฐัฝรัง่เศสในภมูภิาค

อาเซยีน รวมทัง้แสดงความพร้อมทีจ่ะเข้ามาลงทนุเพิม่เตมิในไทย โดยเฉพาะสาขาโครงสร้างพืน้ฐาน โดยฝ่ายไทย

เชญิชวนให้สาธารณรฐัฝรัง่เศสเข้ามาลงทนุในนคิมอตุสาหกรรมอากาศยาน และโครงการพฒันาเขตอตุสาหกรรม

ทวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

    ๖.๑.๔.๑ สหราชอาณาจกัร นายกรฐัมนตรเีดนิทางเยอืนสหราชอาณาจกัรเมือ่วนัที่ 

๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยผลสืบเนื่องจากการเยือน ได้แก่ (๑) ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

หลงัจากการเยอืน โดยมลูค่าการค้าทวภิาคเีพิม่ขึน้ประมาณ ๖,๖๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ ๑๒.๔๐ 

จากปีก่อน (๒) มีความร่วมมือด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น อาทิ ได้รับอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษและ 

การสนับสนุนซอฟต์แวร์ (๓) กระชับความร่วมมือ 

ด้านการทหารและต�ารวจ เหน็ได้จากการแลกเปลีย่น 

การเยือนระดับสูงเพิ่มขึ้น เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจกัรได้เดนิทางมาเยอืน

ไทยในเดอืนมกราคม ๒๕๕๖ และผูบ้ญัชาการต�ารวจ

แห่งชาติของไทยเดินทางเยือนสหราชอาณาจักร 

ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (๔) รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการค้าและการลงทุนสหราชอาณาจักร  

น�านกัธรุกจิชัน้น�า ๒๓ บรษิทัเยือนไทย เพื่อหาลู่ทาง

การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

    ๖.๑.๔.๓ ราชอาณาจกัรสวเีดน ราชอาณาจกัรเบลเยยีม สหภาพยโุรป นายกรฐัมนตรี

เดินทางเยือนราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๖  

โดยได้หารือกับผู้น�ารัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดนและราชอาณาจักรเบลเยียม เกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือ

ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย โดยผู้แทนหน่วยงานด้าน

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมของไทยได้ร่วม

หารือกับหน่วยงานของประเทศเหล่านี้โดยตรงด้วย 

ส่วนความร่วมมอืไทยกบัสหภาพยโุรปกม็คีวามคบืหน้า 

ทีส่�าคญั กล่าวคอื ทัง้สองฝ่ายได้ข้อสรปุในการจัดท�า

กรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ ้นส่วนและ 

ความร่วมมือระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป หรือ 

Framework Agreement on Comprehensive  

Partnership and Cooperation between Thailand  

and the European Community and its Member States 

(PCA) และนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศในระหว่าง 

การเยือนกรุงบรัสเซลส์ด้วยว่าไทยจะเริ่มเจรจา 

ความตกลงการค้าเสร ี(Free Trade Agreement: FTA)  

กับสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

      ระหว่างวันที่ ๑๗–๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมาร 

แห่งราชอาณาจักรเบลเยียมและพระชายา ได้เสด็จฯ เยือนไทย และได้ทรงหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรี  

เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทนุ โดยในโอกาสนีภ้าคเอกชนของทัง้สองประเทศได้ลงนามในบนัทกึ 

ความเข้าใจในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการจัดตั้งโรงงาน 

ผลติซเีมนต์ เป็นต้น 

    ๖.๑.๔.๔ สาธารณรัฐ

โปแลนด์และสาธารณรฐัตรุก ีนายกรฐัมนตรเีดนิทาง

เยือนสาธารณรัฐโปแลนด์และสาธารณรัฐตุรกี  

(๓-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖) โดยผลของการเยือน

สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ (๑) การจัดตั้งกลไก

ส�าหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเวทีส�าคัญ 

ในการก�าหนดแนวทางและการขยายความร่วมมือ 

ในสาขาต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนั ซึง่ฝ่ายไทยยนิดี

ทีจ่ะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุครัง้ที ่๑ ตามช่วงเวลา

ที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก (๒) ฝ่ายสาธารณรัฐโปแลนด์

เสนอให้มีการจัดท�าความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการทหาร โดยขอให้ฝ่ายไทยพจิารณาส่งนกัเรยีน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

ได้ก�าหนดให้มกีารส่งเสรมิความร่วมมอืในสาขาทีผู่ป้ระกอบการทัง้สองประเทศมคีวามสนใจร่วมกนั และส่งเสรมิ

ให้จัดงานแสดงสินค้าระดับชาติและนานาชาติ

      ส�าหรบัผลการเยอืนสาธารณรฐัตรุก ีได้แก่ (๑) การตัง้เป้าหมายเพิม่มลูค่า

การค้าเป็น ๒ พนัล้านดอลลาร์ สรอ. (๒) สาธารณรฐัตรุกสีนบัสนนุนโยบายของไทยในการแก้ไขปัญหาสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ และได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ของสาธารณรฐัตรุกเีกีย่วกบัการรบัมอืกบัปัญหาทีค่ล้ายคลงึกบัไทย 

(๓) ไทยต้องการเชื่อมโยงระหว่างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยและการคมนาคมของประชาคม

อาเซียน เข้ากับการพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ที่จะเชื่อมต่อภูมิภาค 

เอเชยีกลางกบัโครงการ New Silk Road ของตรุก ี(๔) มกีารลงนามความตกลงทีส่�าคญั ๓ ฉบบั ได้แก่ สนธสิญัญาว่าด้วย

การโอนตัวผู้ต้องค�าพิพากษา บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมนักการทูต

ระหว่างสถาบนัการต่างประเทศของไทยกบัสาธารณรฐัตรุก ีและแผนปฏบิตักิารร่วมไทย-ตรุก ีฉบบัที ่๑ (๕) ทัง้สองฝ่าย

กระชับความร่วมมือด้านการศึกษาและมีโครงการให้ทุน/แลกเปลี่ยนนักศึกษา

เตรียมทหารไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยการทหารของ

สาธารณรัฐโปแลนด์ รวมทั้งการจัดหายุทโธปกรณ์

จากสาธารณรฐัโปแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิง่อปุกรณ์

เรดาร์ และสนับสนุนการเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยน 

การเยอืนของบคุลากรทางทหารระดบัสงู (๓) จะส่งเสรมิ

ความร่วมมอืด้านเกษตรและอาหาร พลงังานทดแทน

และภัยพิบัติ โดยสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เสนอ 

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแบ่งปันประสบการณ์

การใช ้พลังงานทดแทนและก๊าซธรรมชาติจาก

หินดินดาน รวมทั้งการจัดการอุทกภัย นอกจากนี้  

    ๖.๑.๔.๕ สาธารณรัฐ

ฮั งการี และสหพันธ ์สาธารณรั ฐ เยอรมนี  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐฮังการีและสหพันธ์

สาธารณรฐัเยอรมนรีะหว่างวนัที ่๒-๘ มถินุายน ๒๕๕๖  

โดยสาธารณรฐัฮงัการใีห้ความส�าคญัต่อไทยในฐานะ

หุ ้นส่วนในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน 

การบรหิารจดัการน�า้ และขอรบัการสนบัสนนุจากไทย

ในโครงการความร่วมมอืด้านพลงังานระหว่างภมูภิาค

ลุ่มน�้าดานูบและอาเซียน รวมทั้งสาธารณรัฐฮังการี 

พร้อมจะเปิดการเจรจาจัดท�าสนธิสัญญาว่าด้วย 

การส่งผูร้้ายข้ามแดนกบัไทย และเสนอโครงการความ

ร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาของสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

      ส�าหรับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี แสดงความพร้อมที่จะขยาย 

ความร่วมมอืกบัไทยในสาขาทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่เศรษฐกจิสเีขยีว มาตรฐานความปลอดภยั

อาหาร และการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการอาชวีศกึษา นอกจากนี ้ทัง้สองฝ่ายได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ

หลายฉบับ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาแรงงานมีฝีมือสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่จะขับเคลื่อน

วิสาหกิจขนาดกลางให้มีความแข็งแกร่ง

      นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้น�าคณะผู้บริหารสถาบันวิจัย  

๖ แห่งร่วมคณะ และได้จัดก�าหนดการให้คณะพบหารือกับหน่วยงานที่ส�าคัญด้านวิทยาศาสตร์และวิจัย 

ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อาทิ กระทรวงการศึกษาและวิจัย Fraunhofer Institute Max-Planck Society 

Hemholtz Leibniz และศึกษาดูงานต่างๆ ดังนี้ (๑) น�าคณะศึกษาดูงานที่อุทยานเทคโนโลยี Adlershof  

ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรและเป็นมิตรกับผู้ประกอบการ  

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับไทย (๒) เยี่ยมชมนิทรรศการ International Building Exhibition และ International 

Garden Show เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่เสื่อมโทรม และการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) ศึกษาดูงานกับศูนย์ตรวจรับสินค้าท่าเรือฮัมบูร์ก เพื่อศึกษาระบบการตรวจรับ

สินค้า เพื่อเป็นข้อมูลกับภาคเอกชนไทยที่ส่งสินค้าเกษตรไปสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และเพื่อปรับมาตรฐาน

สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในสหภาพยุโรป

    ๖.๑.๔.๖ สหพันธรัฐรัสเซีย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศเยอืนสหพนัธรฐัรสัเซยี ระหว่างวนัที ่๒๗-๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖ โดยทัง้สองฝ่ายเหน็พ้องในการขยาย

การค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าให้เป็น ๒ เท่า ภายในปี 

๒๕๕๙ หรือเท่ากับ ๑ หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ ไทยผลักดันเรื่องการขยายตลาดสินค้าเกษตรกรรม 

ในสหพนัธรฐัรสัเซยี อาท ิยางพารา ข้าว สตัว์ปีก อาหารทะเล โดยรสัเซยีสนใจจะน�าเข้ายางพาราจากไทย ในขณะที ่

สหพันธรัฐรัสเซียเสนอขายสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ อากาศยาน เครื่องมือแพทย์ แร่ธาตุที่เป็นวัตถุดิบ และ

ยุทโธปกรณ์ 

    ๖.๑.๔.๗ สาธารณรัฐเอสโตเนีย วันที่ ๒๕–๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรฐัเอสโตเนยีเยอืนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพือ่ส่งเสรมิ

ความสมัพนัธ์และขยายความร่วมมอืในมติต่ิาง ๆ  ระหว่างไทยกบัสาธารณรฐัเอสโตเนยี ซึง่ถอืเป็นตลาดใหม่ของไทย

   ๖.๑.๕ เอเชียใต้ ไทยมีนโยบายมองตะวันตก (Look West) ที่มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับ

ประเทศในเอเชียใต้ ในฐานะคู่ค้าส�าคัญ รวมทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรและองค์ความรู้ ที่สามารถสร้างเสริม 

ความร่วมมือระหว่างกันได้ในหลายด้าน ดังนี้

    ๖.๑.๕.๑ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยอืนสาธารณรฐัปากสีถานเมือ่วนัที ่๙–๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอื

ทางการค้าและการลงทุน อีกทั้งชี้แจงให้สาธารณรัฐปากีสถานในฐานะสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม  

(Organization of Islamic Conference: OIC) รบัทราบข้อมลูและให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของรฐับาลไทย

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

      นายกรฐัมนตรไีด้เยอืนสาธารณรฐัอสิลามปากสีถานอย่างเป็นทางการระหว่าง

วนัที ่๒๐–๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ ตามค�าเชญิของนายกรฐัมนตรปีากสีถาน โดยทัง้สองฝ่ายเหน็ชอบจะเพิม่พนูการค้า

เป็นสองเท่าภายใน ๕ ปี และไทยยนิดสีนบัสนนุให้เอกชนไทยไปลงทนุด้านอตุสาหกรรมอาหาร โครงสร้างพืน้ฐาน 

อตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ โดยขอสทิธพิเิศษ เช่น การลดภาษ ีการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา และจะกระชบั

ความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ สาธารณรัฐอิสลาม

ปากสีถานสนบัสนนุแนวทางของไทยในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในเวทอีงค์การ

ความร่วมมืออิสลาม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต  

รวมทั้งบันทึกความเข้าใจจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและสภาธุรกิจร่วมไทย-ปากีสถาน

      เมือ่วนัที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ ไทยและสาธารณรฐัอสิลามปากสีถานได้ประชมุ

คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ครั้งที่ ๑ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  

เป็นหวัหน้าคณะฝ่ายไทย ทัง้สองฝ่ายได้แลกเปลีย่นข้อมลูและข้อคดิเหน็ด้านเศรษฐกจิ และการค้าของทัง้สองประเทศ 

รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น อุตสาหกรรมอัญมณีและ 

เครื่องประดับ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การประมง เทคโนโลยีการเกษตร

    ๖.๑.๕.๒  สาธารณรฐัอนิเดยี การเยอืนไทยของนายมนัโมฮนั สงิห์ นายกรฐัมนตรี

สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ ๓๐–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สะท้อนการด�าเนินนโยบายมองตะวันออก (Look East)  

ของสาธารณรฐัอนิเดยี ทีต้่องการกระชบัความร่วมมอืกบัไทยและอาเซยีนเพือ่สร้างความร่วมมอืด้านการค้าการลงทนุ  

ความเชื่อมโยง และความมั่นคง ในการเยือนดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มการลงทุน  

โดยสาธารณรัฐอินเดียเชิญนักธุรกิจไทยร่วมลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ทางด่วนและท่าเรือ รวมทั้ง

อตุสาหกรรมการผลติด้านอเิลก็ทรอนกิส์ ชิน้ส่วนรถยนต์ แปรรปูอาหาร และพลงังานตลอดจนการท่องเทีย่ว ในขณะที่

สาธารณรฐัอนิเดยีสนใจทีจ่ะร่วมลงทนุในโครงการพฒันาเครอืข่ายคมนาคมขนส่งในไทยเช่นกนั โดยสาธารณรฐั

อนิเดยีให้ความส�าคญักบัความเชือ่มโยงระหว่างสาธารณรฐัอนิเดยีและไทย ทัง้ทางบก เรอื และอากาศ ตลอดจน

โครงการถนนสามฝ่าย เพือ่เชือ่มโยงสาธารณรฐัอนิเดยีกบัราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ 

      ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะกระชบัความร่วมมอืด้านการต่อต้านโจรสลดัและสร้าง

ความร่วมมือด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส�าหรับด้านการค้า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการเจรจา 

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–อินเดียและฝ่ายสาธารณรัฐอินเดียรับที่จะพิจารณาค�าขอของไทย  

เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการจ�ากัดการน�าเข้าทองค�าจากไทย และการยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

เส้นใยสังเคราะห์ของไทย ในการนี้ไทย–อินเดีย ได้ลงนามความตกลงต่าง ๆ รวม ๗ ฉบับ ด้านความมั่นคง 

ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      นอกจากนี ้ไทยและสาธารณรฐัอนิเดยีมคีวามร่วมมอืด้านการวจิยั โดยได้

ร่วมกนัจดักจิกรรมทางวชิาการเพือ่ขบัเคลือ่นการแลกเปลีย่นองค์ความรู ้ในการนี ้ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research: ICSSR) ได้จัด
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

สัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย–อินเดีย ครั้งที่ ๗ เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล�้า ลดความยากจน และส่งเสริม

ความมั่นคงของมนุษย์ “The 7th NRCT–ICSSR Joint Seminar on Inclusive Growth, Poverty Reduction and 

Human Security” ระหว่างวันที่ ๒๔–๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖ (Thailand 

Research Expo 2013)” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและ

สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทาง

สังคม สวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความเหลื่อมล�้าทางสังคม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของทั้งไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

    ๖.๑.๕.๓ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ไทยและสาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศมีความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบ 

เข้าเมอืงชาวโรฮงิญา โดยในการเยอืนไทยของผูน้�าสาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศเพือ่ร่วมการประชมุผูน้�าด้านน�า้

แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย 

ได้หารอืเรือ่งผูล้ีภ้ยัชาวโรฮงิญา รวมถงึความร่วมมอืในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัสตรแีละการเพิม่บทบาทสตรใีนสงัคม

    ๖.๑.๕.๔ สาธารณรฐัสงัคมนยิมประชาธปิไตยศรลีงักาและสาธารณรฐัมลัดฟีส์ 

ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

ทัง้สองประเทศตกลงทีจ่ะส่งเสรมิการหารอืด้านความมัน่คงและการป้องกนัประเทศ โดยอาศยัการตดิต่อระดบัสงู

ของฝ่ายกลาโหมและความร่วมมอืด้านข่าวกรอง ในโอกาสนี ้สาธารณรฐัสงัคมนยิมประชาธปิไตยศรลีงักาได้แสดง

ความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยเพิ่มขึ้นด้านความมั่นคง ความมั่นคงทางทะเล และต่อต้านการก่อการร้าย อีกทั้ง

จะสนับสนุนไทยใน HRC วาระปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐ และในการสมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของ 

UNSC ของไทยวาระปี ๒๕๖๐–๒๕๖๑ ส�าหรับในด้านเศรษฐกิจ ศรีลังกาเชิญชวนให้ไทยไปลงทุนด้านต่าง ๆ  

รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน และได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในโครงการทวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การเชื่อมโยงกับท่าเรือโคลัมโบและฮัมบันโตตา และได้ลงนามในความตกลง ๔ ฉบับในด้าน (๑) ท่องเที่ยว 

(๒) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๓) ความตกลง

ยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและ

ราชการ (๔) ความร่วมมือคณะกรรมการร่วมย่อย 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยกบั Ceylon 

Chamber of  Commerce ซึ่ งสอดคล ้องกับ 

การประชมุคณะกรรมาธกิารร่วมเพือ่ความร่วมมอืทวภิาคี 

ไทย–ศรีลังกา (ระดับรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ) ครัง้ที ่๓ ณ กรงุโคลมัโบ เมือ่วนัที ่๑–๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

     ส�าหรบัสาธารณรฐัมลัดฟีส์ ไทยกม็คีวามร่วมมอืทีใ่กล้ชดิในหลายด้าน เช่น การค้า

การลงทุน การท่องเที่ยว พลังงานทดแทน และด้านการส่งเสริม SMEs โดยผู้น�าไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

ได้หารอืแนวทางเพิม่ความร่วมมอืดงักล่าว ในระหว่างการเยอืนสาธารณรฐัมลัดฟีส์อย่างเป็นทางการของนายกรฐัมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑–๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

   ๖.๑.๖ เอเชียกลาง ไทยขยายความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งมีศักยภาพใน 

การสร้างความร่วมมอืกนัในหลายด้าน โดยเฉพาะในการเป็นตลาดใหม่ เป็นแหล่งทรพัยากร และการแลกเปลีย่น 

องค์ความรู้ในด้านที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ 

    ๖.๑.๖.๑ สาธารณรัฐคาซัคสถาน เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ไทยได้เปิดสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ที่ส�าคัญในทางการทูตและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแล้ว ยังเป็นพื้นฐานส�าคัญในการขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่น ๆ  

ในภมูภิาคอกีด้วย นอกจากนี ้ไทยยงัมบีทบาททีแ่ขง็ขนัในการประชมุว่าด้วยการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์และมาตรการ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence  

Building Measures in Asia – CICA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับมิตรประเทศของไทยในเอเชียกลาง  

    ๖.๑.๖.๒ เตร์ิกเมนสิถาน ในการเยอืนไทยอย่างเป็นทางการของรฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศเติร์กเมนิสถาน วันที่ ๑๕–๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือแนวทาง 

การเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และแสวงหาโอกาสความร่วมมือ 

ในสาขาพลังงาน ซึ่งเติร์กเมนิสถานเป็นประเทศที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติส�ารองเป็นอันดับ ๔ ของโลก

    ๖.๑.๖.๓ สาธารณรัฐคีร์กีซ ในการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐคีร์กีซ 

วนัที ่๒๗–๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ทัง้สองฝ่ายได้หารอืถงึศกัยภาพในการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างกนั โดยเฉพาะ

ความร่วมมอืด้านโลจสิตกิส์และการขนส่งสนิค้าระหว่างกนั ความร่วมมอืทางวชิาการในสาขาการเกษตร พลงังาน 

และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบความร่วมมือ

เอเชยี (ACD) โดยเฉพาะในกจิกรรมทีส่นใจร่วมกนั เช่น ความมัน่คงด้านอาหาร การท่องเทีย่ว และความเชือ่มโยง 

    ๖.๑.๖.๔ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน นายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ได้เยือนไทย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยทั้งสองประเทศจะส่งเสริมการติดต่อ 

ไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน โดยเห็นว่าการพัฒนา

เทีย่วบนิและการคมนาคมตามเส้นทางสายไหม จะช่วย 

เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง

และเอเชียกลางสู ่ทวีปยุโรป และจะช่วยส่งเสริม 

การค้าและการลงทนุซึง่รฐับาลได้เสนอให้ทัง้สองฝ่าย 

จดัตัง้คณะท�างานเรือ่งความเชือ่มโยง (Working Group 

on Connectivity) เพื่อปรึกษาด้านความเชื่อมโยง 

อย่างใกล้ชิด และในด้านความมั่นคง สาธารณรัฐ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

ทาจิกิสถานยินดีให้การสนับสนุนไทยใน OIC และรับที่จะสนับสนุนไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่ง

สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และต่อมาได้มีการลงนามในอนุสัญญา

ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานเพื่อการเว ้นการเก็บภาษีซ ้อนและการป้องกัน 

การเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 

    นายกรัฐมนตรีได้เยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่  

๑๙–๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะส่งเสริมและขยายการค้าการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือ 

ระหว่างกนั อาท ิด้านเกษตร วทิยาศาสตร์ น�า้ พลงังาน อาหาร และอญัมณ ีและท่องเทีย่ว และได้ลงนามความตกลง

ยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ รวมทั้งไทยสนับสนุนสาธารณรัฐทาจิกิสถานในการจัดตั้ง 

เครอืข่ายศนูย์ประสานงานการแจ้งเตอืนล่วงหน้าของ ACD อนึง่ ในการเยอืนครัง้นี ้นายกรฐัมนตรไีด้เข้าร่วมการประชมุ

ระหว่างประเทศเกีย่วกบัความร่วมมอืด้านน�า้ (High-Level International Conference on Water Cooperation) ด้วย

   ๖.๑.๗ ตะวันออกกลาง

    ๖.๑.๗.๑ รัฐคูเวต ในการเยือนรัฐคูเวต เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนของรัฐคูเวต 

ในไทย และเชิญชวนรัฐคูเวตร่วมลงทุนกับไทยในประเทศที่สามในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ รัฐคูเวตยังยืนยัน

ความพร้อมในการสนับสนุนท่าทีไทยในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

    ๖.๑.๗.๒ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในการเยือนสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ของ 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ วนัที ่๒๐–๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ ทัง้สองฝ่ายได้หารอื

และเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนร่วม และการส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ลงนามความตกลงว่าด้วย

ความร่วมมอืทางวชิาการและการพฒันา เพือ่เสรมิสร้างความเป็นหุน้ส่วนในการให้ความช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาแก่

ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา

    ๖.๑.๗.๓ ราชอาณาจกัรบาห์เรน มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัไทย โดยสมเดจ็พระราชาธบิดี 

แห่งราชอาณาจกัรบาห์เรน เสดจ็ฯ เยอืนไทยอย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่๑๘–๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ (นายกรฐัมนตร ี

ได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน เมื่อวันที่ ๑๓–๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยความร่วมมือที่ส�าคัญระหว่าง

ไทยและบาห์เรน ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุน พลังงาน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงสุขภาพ รวมถึงความร่วมมือ

ระหว่างกันในเวทีระหว่างประเทศ

    ๖.๑.๗.๔ ราชอาณาจกัรซาอดุอีาระเบยี เป็นประเทศทีร่ฐับาลมุง่ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์ 

โดยในช่วงปีที่สองของรัฐบาล ได้มีการพบหารือและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างทั้งสองประเทศ  

เช่น การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  

(United Nation General Assembly: UNGA) ครั้งที่ ๖๗ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ การเยือนไทยของ 

นาย Abdulrahman G. Alshuhry อธิบดีกรมความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 



2๕6

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

ก
าร

ต
่าง

ป
ร
ะเท

ศ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

ซึ่งเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีที่คั่งค้าง ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อน�าส่งสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

    ๖.๑.๗.๕ สาธารณรฐัอสิลามมอรเิตเนยี รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ

และความร่วมมือสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ได้มาเยือนไทยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และได้พบหารือกับ 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ เมือ่วนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๕๖ เกีย่วกบัการขยาย

ความสัมพันธ์ด้านการค้าข้าว ความร่วมมือด้านวิชาการในภาคการเกษตร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การประมง 

และความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งฝ่ายไทยแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในสาขาเหล่านี้ และเสนอให้ 

ทั้งสองประเทศจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีในโอกาสแรก 

   ๖.๑.๘  แอฟริกา รัฐบาลมีนโยบายเชิงรุกในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในแอฟริกา 

โดยนอกจากสนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นการเยอืนในระดบัต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิความคุน้เคยและเป็นพืน้ฐานของ

การขยายความร่วมมือทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และพลังงานแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตัวอย่าง

การด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่

    ๖.๑.๘.๑ ต้อนรบับคุคลระดบัสงูของแอฟรกิาเยอืนไทย ได้แก่ (๑) นายกรฐัมนตรี

บูร์กินาฟาโซ วันที่ ๒๔–๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  

วันที่ ๒–๔ กันยายน ๒๕๕๕ (๓) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐยูกันดา วันที่ ๑๕–๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

(๔) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี วันที่ ๑๓–๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ (๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก วันที่ ๘–๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

    ๖.๑.๘.๒ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐ

แทนซาเนีย และสาธารณรัฐยูกันดา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม–๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยนับเป็นการเยือนประเทศ 

ดังกล่าวเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อหารือกับผู้น�าทุกประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับ

ไทย เช่น (๑) ด้านการค้า ซึง่ไทยเสนอจะเปิดตลาดให้กบัทัง้สามประเทศ ภายใต้กรอบ Duty-Free และ Quota-Free 

ขององค์การการค้าโลก (๒) ด้านการลงทุน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในทุกประเทศด้วย  

(๓) ด้านการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งรวมถึงในกรอบความริเริ่มไทย-แอฟริกา ทั้งนี้ ประเทศเหล่านี้

ได้แสดงความสนใจและตอบรับด้วยวาจาที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงระหว่างไทย–แอฟริกา ซึ่งไทยจะเป็น 

เจ้าภาพในปี ๒๕๕๗ และ (๔) ด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านี้จะพิจารณาให ้

การสนับสนุนไทยในการลงสมัครสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศ เช่น สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งสหประชาชาต ิและคณะมนตรสีทิธมินษุยชน นอกจากนี ้ ฝ่ายไทยได้น�ายาและเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ไปมอบให้ 

ทัง้สามประเทศในนามรฐับาลไทยในโอกาสการเยอืนดงักล่าวด้วย ผลสรปุโดยย่อของการเยอืนแต่ละประเทศมดีงันี้

      ๑)  การเยอืนสาธารณรฐัโมซมับกิ เมือ่วนัที ่๒๘–๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

นายกรฐัมนตรไีด้หารอืกบัผูน้�าสาธารณรฐัโมซมับกิ เกีย่วกบัความร่วมมอืด้านการค้า การลงทนุของไทยในสาธารณรฐั

โมซมับกิในสาขาก๊าซธรรมชาต ิโครงสร้างพืน้ฐาน การประกอบรถยนต์ การบรหิารจดัการท่าอากาศยาน การแปรรปู

อาหาร เหมอืงแร่/การเพิม่มลูค่าอญัมณ ีส�าหรบัฝ่ายสาธารณรฐัโมซมับกิได้แสดงความประสงค์จะขอรบัความร่วมมอื 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

ด้านการท่องเทีย่ว การพฒันาธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม การเกษตร ประมง สาธารณสขุ และการเพิม่มลูค่าอญัมณี 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจต่าง ๆ เช่น ความตกลงว่าด้วยการยกเว้น 

การตรวจลงตราส�าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 

ทางวิชาการ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 

ด้านการพัฒนาน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

      ๒) การเยอืนสหสาธารณรฐัแทนซาเนยี เมือ่วนัที ่๓๐–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่แทนสาธารณรัฐแทนซาเนียมีศักยภาพ  

อาทิ ด้านพลังงาน การท่องเที่ยว สาธารณสุข เกษตร และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ส่วนในด้าน 

ความ ร่วมมอืทางวชิาการ สาธารณรฐัแทนซาเนยีประสงค์จะขอรบัความร่วมมอืด้านเกษตร เหมอืงแร่ สาธารณสขุ  

การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลง/บันทึกข้อตกลงรวม ๓ ฉบับ ว่าด้วยการส่งเสริม

และคุ้มครองการลงทุน การโอนตัวผู้ต้องโทษและการบังคับคดีอาญา และความร่วมมือทางวิชาการด้านอัญมณี 

รวมทั้งบันทึกความเข้าใจ ๒ ฉบับ ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

      ๓) การเยอืนสาธารณรฐัยกูนัดา เมือ่วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ ทัง้สองฝ่าย

สนบัสนนุให้มกีารลงทนุระหว่างกนัมากขึน้ โดยเฉพาะในสาขาทีส่าธารณรฐัยกูนัดามศีกัยภาพ อาท ิสาขาพลงังาน 

การผลติไฟฟ้า การแปรรปูผลติผลการเกษตร อตุสาหกรรม และสาธารณสขุ ในขณะเดยีวกนัไทยให้ความช่วยเหลอื 

เพื่อการพัฒนาแก่สาธารณรัฐยูกันดา เช่น การบูรณะโรงเรียน โดยในครั้งนี้สาธารณรัฐยูกันดาขอรับทุนการศึกษา

จากไทยในด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมปิโตรเลียม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ  

๓ ฉบบั ด้านความมัน่คงทางอาหาร ความร่วมมอืทางวชิาการ และบนัทกึความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าสองฝ่าย 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

    ๖.๑.๘.๓ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ได้เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการ ผลโดยสรุป คือ

      ๑) การเยอืนสหพนัธ์สาธารณรฐัไนจเีรยี ระหว่างวนัที ่๒๐–๒๑ สงิหาคม 

๒๕๕๖ ไทยแสดงความพร้อมจะยกระดบัความสมัพนัธ์กบัสหพนัธ์สาธารณรฐัไนจเีรยีเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์  

และทัง้สองฝ่ายจะร่วมมอืกนัด้านความมัน่คงด้านพลงังาน ความมัน่คงทางอาหาร และความร่วมมอืด้านการพฒันา 

ในด้านการค้า ไทยเสนอการค้าแบบแลกเปลี่ยน (Barter Trade) ระหว่างข้าวของไทยกับน�้ามันของสหพันธ์

สาธารณรฐัไนจเีรยี ด้านการลงทนุ ทัง้สองฝ่ายสนบัสนนุให้ภาคเอกชนไทยมาลงทนุในสหพนัธ์สาธารณรฐัไนจเีรยี 

และสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประสงค์ขอรับความร่วมมือด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลเกษตร  

โดยเฉพาะข้าวและมันส�าปะหลัง และการเพิ่มมูลค่าอัญมณี นอกจากนี้ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียแสดง 

ความสนใจและสนบัสนนุกรอบความรเิริม่ไทย-แอฟรกิา และตอบรบัจะให้การสนบัสนนุไทยในการสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

ในเวทีต่าง ๆ ได้แก่ สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ 

สมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕–๒๐๑๗ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้

ลงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการจดัตัง้การปรกึษาหารอืทวภิาครีะหว่างกระทรวงการต่างประเทศของสองประเทศ

      ๒) การเยอืนสาธารณรฐัแอฟรกิาใต้ ระหว่างวนัที ่๒๑–๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๖ 

ฝ่ายสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ยินดีสนับสนุนการลงทุนผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทยจ�านวน ๓ บริษัท  

ที่กรุงพริทอเรีย และเชิญนักลงทุนไทยไปลงทุนด้านเหมืองแร่ โดยเฉพาะเหมืองแพลทินัม รวมทั้งประสงค์ 

จะเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคของไทยเพื่อใช้เป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายลงนาม 

ข้อตกลงว่าด้วยการหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ

    ๖.๑.๘.๔  จัดกิจกรรมวันแอฟริกา (Africa Day 2013) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการกระชับและยกระดับความสัมพันธ์และหุ้นส่วนไทย-แอฟริกา 

โดยได้เชิญเอกอัครราชทูตประเทศในแอฟริกาประจ�าประเทศไทยเข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมระดับ

เจ้าหน้าที่อาวุโส และการศึกษาดูงานในไทย โดยในการประชุมระหว่างทั้งสองฝ่าย ไทยได้น�าเสนอความคิดริเริ่ม

ในการส่งเสรมิหุน้ส่วนระหว่างไทยกบัทวปีแอฟรกิาใน ๓ มติ ิ ได้แก่ ด้านการพฒันา (ยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชน 

ร่วมกนั) ด้านเศรษฐกจิ (ส่งเสรมิการค้าและการลงทนุ) และด้านยทุธศาสตร์ (เพือ่ร่วมกนัก�าหนดวาระด้านต่าง ๆ ในเวที

ระหว่างประเทศ) เพือ่น�าไปสูก่ารจดัการประชมุไทย-แอฟรกิา (Thai-African High Level Dialogue) ในช่วงต้นปี ๒๕๕๗

    ๖.๑.๘.๕ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงการต่างประเทศและคณะได้เข้าร่วม 

การประชมุสดุยอด Tokyo International Conference for Africa Development ครัง้ที ่๕ ระหว่างวนัที ่๑-๓ มถินุายน 

๒๕๕๖ ทีน่ครโยโกฮามา ประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นการ (๑) ส่งเสรมิบทบาทของไทยในสายตาของแอฟรกิา (๒) เผยแพร่ 

ศักยภาพของไทยในฐานะประเทศก�าลังพัฒนาที่ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ 

ด้านการเกษตร สาธารณสุข และการพัฒนาชนบท ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาภูมิภาคแอฟริกา  

(๓) ส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีกับประเทศผู้ให้อื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น และองค์การระหว่างประเทศ และ 

(๔) ก�าหนดความชัดเจนของทิศทางความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา และการให้ความร่วมมือแก่แอฟริกา 

ด้านการพัฒนาทั้งในลักษณะทวิภาคีและไตรภาคี
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๖.๒ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

นานาชาติที่สำาคัญ 

   ๖.๒.๑ จัดประชุมระดับผู ้นำา

ด้านนำ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ วันที่ 

๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานสมชัชาสหประชาชาตสิมยัที ่๖๘ เป็นผูก้ล่าว

สุนทรพจน์หลักแสดงความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในแนวพระราชด�าริ

เรือ่งน�า้ นายกรฐัมนตรไีด้แสดงวสิยัทศัน์และการด�าเนนิงานตามแนวพระราชด�ารจินน�าไปสูก่ารฟ้ืนฟคูวามเชือ่มัน่

ของนานาประเทศต่อไทยหลังเกิดมหาอุทกภัย ในการประชุมนี้ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้า 

คณะผูแ้ทนของประเทศทีเ่ข้าร่วมการประชมุรวม ๓๗ ประเทศ ได้รบัรองปฏญิญาเชยีงใหม่ทีก่ระทรวงการต่างประเทศ 

ยกร่าง ให้เป็นผลของการประชุมนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการน�้าและภัยพิบัติจากน�้า 

   ๖.๒.๒ จดัการประชมุอย่างไม่เป็นทางการเกีย่วกบัทรพัยากรพนัธกุรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ 

และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Informal Meeting Related to Genetic Resources, Traditional 

Knowledge and Folklore: IGC Retreat) วนัที ่๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร เพือ่ส่งเสรมิการหารอื

อย่างไม่เป็นทางการเกีย่วกบัแนวทางในการขบัเคลือ่นการเจรจาภายใต้กรอบขององค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก  

(World Intellectual Property Organization Intergovernmental Committee: WIPO IGC) ซึง่มเีป้าหมายเพือ่พฒันา

กลไกในการคุม้ครองทรพัยากรพนัธกุรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ และการแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดมิ โดยไทยได้

แสดงบทบาทในการเป็นตวัเชือ่ม และย�้าความส�าคญัของการหาแนวทางทีส่มดลุในการเจรจา WIPO IGC ซึง่เป็น

โอกาสและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญ และได้กระตุ ้นให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกที่เป็น 

ผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้การเจรจามีความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

   ๖.๒.๓  จดัการประชมุ Bangkok Symposium on Enhancing Cooperation and Assistance: 

Building Synergy towards Effective Anti-Personnel Mine Ban Convention ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง 

วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยไทยสามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการ

ประจ�าด้านทรัพยากร ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

   ๖.๒.๔  เตรยีมการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุด้านโทรคมนาคม หรอื ITU Telecom World 

2013 ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) และ 

การประชุมสุดยอดผู้น�าเอเชียแปซิฟิก ๒๐๑๓ ซึ่งในชั้นนี้ก�าหนดจะจัดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อหารือและ

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร และด้านเทคนิค เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๖.๒.๕  จัดประชุมอาเซียนต่าง ๆ ในกรอบสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ได้แก่  

(๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องสิทธิคนพิการ หัวข้อ An Inclusive and Accessible Society for All:  

Employability and Employment ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (๒) การประชุม

เชงิปฏบิตักิารส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานในการน�าอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ไปปฏบิตั ิระหว่างวนัที ่๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ณ กรุงเทพมหานคร (๓) การประชุมเจรจาระหว่างผู้แทนภาครัฐบาลและภาคประชาสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับ

คนพกิาร ระหว่างวนัที ่๒๔-๒๕ กนัยายน ๒๕๕๕ (๔) โครงการปรบัปรงุคณุภาพชวีติและความเป็นอยูใ่ห้กบัผูพ้กิาร

ในอาเซียน ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ที่พัทยา (๕) การประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการ 

เพื่อสังคมของอาเซียนโดยเน้นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต

  ๖.๓ การเข้าร่วมการประชุมสำาคัญ ๆ ในเวทีโลก รัฐบาลได้ใช้เวทีการประชุมส�าคัญต่าง ๆ  

ผลักดันประเด็นที่มีความส�าคัญต่อผลประโยชน์ของไทย เช่น 

   ๖.๓.๑ ประชมุกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในเอเชยี-แปซฟิิก (APEC) ไทยในฐานะ

หนึง่ในเขตเศรษฐกจิผูร่้วมก่อตัง้เอเปค ได้เข้าร่วมการประชมุในระดบัต่าง ๆ อย่างสม�า่เสมอเพือ่ส่งเสรมิการเปิดเสรี

ด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง

ใช้ประโยชน์ในการประสานความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกที่เป็นคู่ค้าส�าคัญของไทย และเป็นผู้ขับเคลื่อน 

หลกัของเศรษฐกจิโลก โดยเมือ่วนัที ่๘–๙ กนัยายน ๒๕๕๕ นายกรฐัมนตรไีด้เข้าร่วมการประชมุผูน้�าเขตเศรษฐกจิ 

เอเปค ที่นครวลาดิวอสต็อก สหพันธ์รัฐรัสเซีย และได้ร่วมหารือกับผู้น�าเขตเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 

    นอกจากนี ้ ในการประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสเอเปค ครัง้ที ่๒/๒๕๕๖ ระหว่างวนัที ่๗–๑๙ 

เมษายน ๒๕๕๖ ณ เมอืงสรุาบายา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ไทยได้ให้ความเหน็ต่อการจดัท�าข้อรเิริม่ต่าง ๆ เช่น 

แถลงการณ์ผูน้�าฯ เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

การส่งเสรมิแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการออกกฎระเบยีบ การจดัท�าแผนงานด้านความเชือ่มโยงในกรอบเอเปค และแผนงาน

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งข้อเสนอจัดการประชุมที่ปรึกษาหลักด้านวิทยาศาสตร์ในกรอบเอเปค  

และข้อเสนอการจดักจิกรรมเกีย่วกบัพลงังานทดแทน เป็นต้น เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูน้�าฯ ในเดอืนตลุาคม ๒๕๕๖ 

    ความส�าเร็จของไทยในกรอบเอเปคในภาพรวมจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ (๑) ไทยได้รับ 

ความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุเอเปค ประจ�าปี ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ซึง่เป็นโอกาสของไทยอกีครัง้ทีจ่ะ

แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของไทย (๒) ไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

แผนงานด้านความเชื่อมโยงในกรอบเอเปค และแผนงานด้านการพัฒนาและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  

ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานส�าคัญของเอเปคในปี ๒๕๕๖ (๓) ไทยมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ ท�าให้เอเปค

สามารถบรรลุผลส�าเร็จในการจัดท�ารายการสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปค จ�านวน ๕๔ รายการ เมื่อเดือนกันยายน 

๒๕๕๕ และอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการเพือ่ลดภาษสีนิค้าตามรายการดงักล่าวภายในปี ๒๕๕๘ (ร้อยละ ๕ หรอืต�า่กว่า)  

(๔) ไทยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากเอเปคเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิขดีความสามารถ (Capacity Building)  

และน�าองค์ความรูม้าปรบัปรงุพฒันาประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของหน่วยงาน โดยในปี ๒๕๕๕ ได้รบัการสนบัสนนุ 

ทั้งหมด ๕ โครงการ มูลค่ากว่า ๔ แสนดอลลาร์ สรอ. และในปี ๒๕๕๖ (ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) ได้รับ 

การสนับสนุนแล้ว ๖ โครงการ มูลค่ากว่า ๖ แสนดอลลาร์ สรอ.
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๖.๓.๒  เข้าร่วมการประชุมประจำาปี ๒๕๕๖ ของ World Economic Forum (WEF)  

ณ เมืองดาวอส วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ และการประชุม World Economic Forum on East Asia  

ประจ�าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๕–๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การเข้าร่วมประชุม 

WEF ของผู้แทนระดับสูงของไทยอย่างต่อเนื่องเป็นการแสดงบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจโลกท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ  และเป็นโอกาสที่ไทยได้สร้างความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจและ

นักลงทุนระดับโลกถึงความพร้อมของไทยและอาเซียน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้  

การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้บริหารจากบริษัทชั้นน�า 

ของโลกและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาล เป็นโอกาสที่ไทยจะได้เน้นย�้าถึงบทบาทน�าของไทยในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นประตูสู่ภูมิภาค 

   ๖.๓.๓  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำาหรับเอเชียแปซิฟิก 

(Economic and Social Commission for Asia and the Pacif ic: ESCAP) สมัยที่ ๖๙ วันที่ ๒๕ เมษายน– 

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ไทยเสนอร่างข้อมติต่อที่ประชุม ESCAP เช่น  

การบรหิารจดัการน�า้ร่วมกนัในภมูภิาค การรบัมอืกบัภยัพบิตั ิและการจดัประชมุรฐัมนตรใีนภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 

เพื่อร่วมก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕

   ๖.๓.๔  เข้าร่วมการประชมุ High-Level International Conference on Water Cooperation 

ทีท่าจกิสิถานเมือ่วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๖ ไทยให้ความส�าคญักบัความสมดลุทางระบบนเิวศน์ของโลก การปลกู

และฟื้นฟูป่า การบริหารจัดการน�้าเพื่อใช้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีระบบเตือนภัย 

และการใช้บงัคบักฎหมายเพือ่รบัมอืกบัความท้าทายต่าง ๆ และไทยพร้อมจะส่งเสรมิความร่วมมอืระดบัภมูภิาค 

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้แบบบรูณาการ เพือ่ให้นานาชาตไิด้รบัประโยชน์ร่วมกนั นอกจากนี ้นายกรฐัมนตรี

ขอให้ประชาคมระหว่างประเทศต่อยอดผลการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. ๒๐๑๒ (Rio+20)  

ที่ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิในการเข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาดและสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยของการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน และเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับน�้าควรเป็นส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี  

ค.ศ. ๒๐๑๕
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๖.๓.๕  รฐับาลไทยและเอสแคป (ESCAP) ได้ร่วมกนัเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุเกีย่วกบั 

การกำาหนดวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ Asia–Pacif ic Ministerial Dialogue: From the Millennium 

Development Goals to the United Nations Development Agenda Beyond 2015 ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘  

สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยไทยเห็นว่าประเด็นที่ควรได้รับความส�าคัญในวาระการพัฒนาในอนาคต ได้แก่ การลด 

ความไม่เสมอภาค และการมหีลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า นอกจากนีไ้ทยสนบัสนนุให้มกีารเสรมิสร้างความร่วมมอื 

ระดบัโลกทีท่กุภาคส่วนมส่ีวนร่วม สนบัสนนุบทบาทของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ๖.๔ การส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

   ๖.๔.๑ นำาภาคเอกชนร่วมคณะนายกรฐัมนตรเียอืนต่างประเทศในโอกาสต่างๆ ได้จดัให้

ผู้แทนภาคเอกชนร่วมคณะของนายกรัฐมนตรี ในการเยือนต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจกับ 

ภาคเอกชนของต่างประเทศ การประชุมหารือ สัมมนาทางการค้าการลงทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน 

เพือ่เปน็พืน้ฐานให้ขยายความรว่มมือต่อไปได้ในอนาคต โดยในชว่งปีทีส่องของรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ

ได้ประสานงานให้ผู้แทนภาคเอกชนร่วมเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  

รัฐคูเวต สหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐอินเดีย  

ราชอาณาจักรสวีเดน นิวซีแลนด์ รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี มองโกเลีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 

ศรีลังกา สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐแทนซาเนีย 

และสาธารณรัฐยูกันดา 

   ๖.๔.๒ สนบัสนนุข้อมลูทางเศรษฐกจิในต่างประเทศ เพือ่ชีช่้องทาง สร้างโอกาส และเตอืนภยั 

เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือ 

วารสาร และเว็บไซต์ www.mfa.go.th/business และ www.thaieurope.net ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ได้เปิดศนูย์ธรุกจิสมัพนัธ์เพือ่ให้บรกิารข้อมลูทางเศรษฐกจิแบบอเีลก็ทรอนกิส์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.thaibiz.net 

ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศไว้

ในที่เดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้น�านักธุรกิจไทยไปแสวงหาลู่ทางการค้า ลงทุน (การเปิดศูนย์กระจายสินค้าไทย) 

และตลาดสินค้าใหม่ รวมทั้งได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลในต่างประเทศด้วย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๖.๔.๓ ส่งเสรมิให้มกีารจดัทำาความตกลงการค้าเสรรีะหว่างไทยกบัต่างประเทศ รฐับาล

เดินหน้าในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่ยังอยู่ในกระบวนการ เช่น FTA ไทย-ชิลี ไทย-เปรู และ

ไทย-แคนาดา รวมถึงได้เริ่มการเจรจากับสหภาพยุโรปเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างการเยือนกรุงบรัสเซลส์

ของนายกรฐัมนตร ีซึง่ในการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยโุรปนี ้คณะรฐัมนตรไีด้แต่งตัง้ให้ประธานผูแ้ทนการค้าไทย

เป็นหวัหน้าคณะเจรจา ซึง่ต่อมาได้มคี�าสัง่แต่งตัง้ให้อธบิดกีรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

เป็นหวัหน้ากลุม่เจรจาบทลงทนุ โดยมอี�านาจในการวเิคราะห์ หารอืกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและเสนอแนวทางการเจรจา 

พจิารณาเกีย่วกบันโยบายยทุธศาสตร์ ท่าทกีารเจรจาความตกลงการค้าเสร ีในเรือ่งการลงทนุและเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง 

ทั้งนี้ รัฐบาลก�าหนดเป้าหมายที่จะเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ โดยสหภาพยุโรปได้เป็นเจ้าภาพการเจรจา

รอบแรกระหว่างวันที่ ๒๗–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงบรัสเซลส์ และไทยจะเป็นเจ้าภาพการเจรจารอบที่ ๒ 

ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนกันยายน ๒๕๕๖

    การเจรจาการเปิดเสรีการลงทุนจะช่วยเพิ่มพูนการลงทุนจากสหภาพยุโรปในไทย  

การลงทนุโดยเน้นในสาขาทีไ่ทยต้องการ เช่น พลงังานทดแทน การวจิยัและพฒันา รวมทัง้ส่งเสรมิการลงทนุของไทย

ในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการลงทุนระดับ SMEs จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน

ไทยอย่างมีนัยส�าคัญ 

   ๖.๔.๔ ส่งเสริมบทบาทไทยและความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม รฐับาลมุง่สร้างความร่วมมอืในเรือ่งนี ้รวมถงึการเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์

กับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ในการเยือนต่างประเทศของ 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ จงึได้มกีารน�าผูแ้ทนและนกัวชิาการจากหน่วยงาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านวิจัยและพัฒนาของไทย ร่วมคณะไปด้วย เพื่อศึกษาดูงานและ

แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ น�ามาสู่การสานต่อความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม อาทิ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม นอกจากนี้ ในการเยือนหลายประเทศ

ทัง้ของนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรหีลายท่าน กไ็ด้มกีารศกึษาดงูานเกีย่วกบัความก้าวหน้าด้านวทิยาการ ทีส่ามารถ

น�ามาประยกุต์ใช้กบัไทยได้ เช่น การพฒันารถไฟความเรว็สงูในสาธารณรฐัประชาชนจนี ญีปุ่น่ สหพนัธ์สาธารณรฐั

เยอรมนี การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ทะเลที่ช ่องบอสฟอรัสในสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเชื่อมเอเชียและยุโรป  

รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนั้น ประเทศไทย 

(โดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) เป็นสมาชิกก่อตั้งของศูนย์ Asia Pacific Centre for Theoretical 

Physics (APCTP) และเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์หลายองค์กร ซึ่งไทยได้เข้าร่วม 

กิจกรรมต่าง ๆ ในเวทีเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการ เช่น ได้ร่วมมือกับศูนย์ APCTP ในโครงการสนับสนุนนักฟิสิกส์

ไทยเพื่อรับทุนท�าวิจัย (หลังจากจบปริญญาเอก) กับนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐเกาหลี 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

   ๖.๔.๕ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในด้านการพิทักษ์สิทธิ

ทางปัญญา กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO จัดโครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างตราสินค้าให้กับชุมชนท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑–๒๓ มกราคม 

๒๕๕๖ เพือ่ให้ผูแ้ทนชมุชนจากกลุม่ผลติภณัฑ์น�าร่อง ๓ กลุม่ ได้แก่ เครือ่งจกัสานบางเจ้าฉ่า ผ้าฝ้ายตนีจกแม่แจ่ม  

และผ้าไหมยกดอกล�าพูน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาด การจัดท�าแผนธุรกิจ  

และการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานของสนิค้าในชมุชนท้องถิน่ของไทยให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และสร้างความตระหนกัรูใ้ห้แก่ชมุชน

และหน่วยงานระดบัท้องถิน่ในการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญา เพือ่เพิม่รายได้และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 

ให้แก่ชุมชนในระดับรากหญ้า

   ๖.๔.๖ จัดสัมมนาการทำาธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาต ิ โดยเชิญวิทยากรจาก UN 

Procurement Division, United Nations Economic and Social Commission For Asia and the Pacif ic 

(UNESCAP) และ United Nations Development Programme (UNDP) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพือ่ให้ผูป้ระกอบการไทยมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างกบัสหประชาชาตมิากยิง่ขึน้ มองเหน็โอกาส

ในการท�าธุรกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๑๕ คน จากกว่า ๘๐ บริษัท

   ๖.๔.๗ เสรมิสร้างนโยบายครวัไทยสูค่รวัโลกและการส่งเสรมิสนิค้าและธรุกจิฮาลาลของ

ไทยในต่างประเทศ ภายใต้โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกได้จัดงานประชาสัมพันธ์อาหารและสินค้าอาหารไทย 

รูปแบบต่าง ๆ จ�านวน ๒๘ โครงการทั่วโลก ครอบคลุมการจัดงานเทศกาลไทย สอนประกอบอาหารไทย  

จัดท�าหนังสือเผยแพร่อาหารไทย และประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ เป็นต้น ส�าหรับการส่งเสริมสินค้า 

และธุรกิจฮาลาล ก็ได้จัดคณะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการของไทยในต่างประเทศ เช่น ในมาเลเซีย 

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดแข็งของประเทศไทย 

ในอตุสาหกรรมฮาลาล ซึง่มผีูป้ระกอบการไทยเจรจาธรุกจิได้ส�าเรจ็ เช่น ได้รบัการสัง่ซือ้จากผูซ้ือ้ในมาเลเซยี

   ๖.๔.๘ การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงาน โดยการสร้าง 

ความร่วมมอืกบัต่างประเทศ จากการใช้จดุเด่นของไทยทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิค้าเกษตรและอาหารทีส่�าคญัรายหนึง่ของโลก 

และจุดเด่นของต่างประเทศที่มีสินค้าอื่น ๆ รวมทั้งพลังงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงร่วมกัน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๗.	สนบัสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ	พร้อมทั้งส่งเสรมิภาพลักษณ์

ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก�าลังพัฒนา	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๗.๑ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย 

ได้แก่

   ๗.๑.๑ ส่งเสริมความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนากับต่างประเทศ ด�าเนินโครงการเชิญ

ผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดไทยในต่างประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา มาเลเซีย สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย  

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

ในการช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีของประชาชนประเทศนั้น ๆ  ต่อประเทศไทยและชาวไทย กระชับความสัมพันธ์

ในระดับประชาชน รวมทั้งช่วยขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในด้านศาสนาและในด้านอื่น ๆ

   ๗.๑.๒ โครงการนำาคณะทตูเยีย่มชมโครงการพระราชดำาร ิได้น�าคณะทตูานทุตู และผูแ้ทน

องค์การระหว่างประเทศประจ�าประเทศไทยและคูส่มรสไปเยีย่มชมโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินจงัหวดัต่าง ๆ  

เช่น จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๕–๗ กันยายน ๒๕๕๕ และที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ระหว่าง 

วันที่ ๘–๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการแก่ชาวไทย ตลอดจนแนวปฏิบัต ิ

ที่ส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของคนไทย

   ๗.๑.๓  โครงการเชญิบคุคลจากต่างประเทศเยอืนไทย หรอื Thailand Visitors’ Programme 

2013 ระยะที่ ๑ วันที่ ๑๗–๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และระยะที่ ๒ วันที่ ๒๓–๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยร่วมกับสถาน

เอกอัครราชทูต คัดเลือกและเชิญผู้น�าทางความคิดจากภาครัฐ เอกชน หรือสื่อมวลชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน

และ ASEAN+3 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศละ ๒–๓ คน เดินทางเยือน

ประเทศไทยเป็นเวลา ๕–๗ วนั โดยจดัให้เข้าพบหารอืกบัผูบ้รหิารระดบัสงูจากภาครฐั บรษิทัเอกชน และสือ่มวลชน

ชั้นน�า และจัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รับ

ประสบการณ์อันดีเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ โครงการดังกล่าวด�าเนินการ ๒ ช่วง คือ ระยะที่ ๑ วันที่ 

๑๗–๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และระยะที่ ๒ วันที่ ๒๓–๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

  ๗.๒ ส่งเสรมิความร่วมมอืเพือ่การพฒันาและความร่วมมอืด้านวชิาการกบัต่างประเทศ ได้แก่ 

   ๗.๒.๑  สนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศ และความร่วมมือทาง

วชิาการในลกัษณะทวภิาค ีเช่น สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยเน้นการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม รวมถึงการมอบวัสดุอุปกรณ์และส่งผู้เชี่ยวชาญ

ไปให้ค�าแนะน�าในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็งและประเทศผู้รับยังขาดแคลน อาท ิ(๑) ไทย-ลาว มีความร่วมมือ

ด้านเกษตร การศึกษา (ทั้งด้านมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา) สาธารณสุข การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการค้า 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

อุตสาหกรรม และวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (๒) ไทย-กัมพูชา มีความร่วมมือด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยพนมเปญ โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย–กัมพูชา โครงการจัดตั้งศูนย์

แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง (๓) ไทย-เมียนมาร์ มีความร่วมมือด้านการสอนภาษาไทย โครงการ

พัฒนาหมู่บ้านปศุสัตว์ตามแนวชายแดน การพัฒนาศักยภาพด้านการพยากรณ์อากาศและระบบการเตือนภัย 

รวมถึงความร่วมมือสาขาเกษตร และการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (๔) ไทย–เวียดนาม มีความร่วมมือ 

๖ โครงการ ในสาขาเกษตร การศกึษา สวสัดกิารและพฒันาสงัคม และ (๕) ไทย-มาเลเซยี มกีารแลกเปลีย่นทาง

วิชาการและงานวิจัย ในสาขาชีววิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การอาหารและเกษตรกรรม เป็นต้น

    นอกจากนี้ มีความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ กับ

สหภาพยโุรป (ภายใต้กรอบเอเชยี-ยโุรป) รวมถงึกบัสหราชอาณาจกัรสาธารณรฐัฝรัง่เศส และสหพนัธ์สาธารณรฐั

เยอรมนี ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและอาสาสมัคร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ 

สือ่การสอน ตลอดจนรฐับาลยงัให้ความร่วมมอืด้านการเงนิแก่มติรประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่พฒันา

โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น  ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น (๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มกีารพฒันาถนนหลายเลข ๑๑ ก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง-เวยีงจนัทน์ ปรบัปรงุถนนในเวยีงจนัทน์ และปรบัปรงุ

สนามบินปากเซ ระยะที่ ๒ (๒) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบ

โรงพยาบาลสตรใีนสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม (๓) สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ ในการปรบัปรงุระบบ

ไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง และ (๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด

โครงการพฒันาด่านสตงึบท และสนบัสนนุโครงการพระราชทานในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เพื่อแก้ปัญหาโรคมาลาเรียและไข้เฉียบพลันในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น

   ๗.๒.๒  สนับสนุนทุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่ต่างประเทศในสาขาต่างๆ ในกรอบ

ความร่วมมืออนุภูมิภาค ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง  

(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) กรอบความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) ASEAN และ  

Initiative for ASEAN Integration (ASEAN-IAI) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลาย 

สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic  

Cooperation: BIMSTEC) 

   ๗.๒.๓  ร่วมมือไตรภาคีกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม 

การพัฒนาในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ (๑) ความร่วมมือไตรภาคีด้านสาธารณสุขไทย-UNFPA-

ภฏูาน ภายใต้กรอบความร่วมมอืหุน้ส่วนระหว่างไทยกบัสหประชาต ิ๒๐๑๒-๒๐๑๖ (๒) ความร่วมมอืทางวชิาการ

ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม จ�านวน ๗ หลักสูตรในด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

การปลกูป่าและจดัการป่าไม้ การแปรรปูอาหาร การจดัการระบบไฟฟ้า การป้องกนัโรคมาลาเรยี ส่งเสรมิมาตรวทิยา 

นโยบายการป้องกันโรคเอดส์ และจัดดูงาน/ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลให้แก่สาธารณรัฐซูดาน  

(๓) ความร่วมมือสหรัฐอเมริกา-ไทย-เมียนมาร์ ในโครงการป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดน โดยอยู่ระหว่าง

การหารือและส�ารวจพื้นที่โครงการที่เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ (๔) โครงการไตรภาคี

ไทย–เยอรมนี เพื่อส่งเสริมการผลิตกระดาษสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

 ๘.	สร้างการรับรู ้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและ 

การเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๘.๑ สร้างองค์ความรู ้ เพิม่พนูความเข้าใจและทกัษะด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้านเขตแดน 

กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายทะเล รฐับาลให้ความส�าคญักบัการสร้างองค์ความรู้แก่

ข้าราชการ นักวิชาการ และประชาชน เพื่อให้เอื้อต่อการด�าเนินงานในการปกป้องอธิปไตย และรักษาความมั่นคง

ในระดับโลก รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างไทยกับนานาประเทศ โดยได้จัดการสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับ 

ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้แก่บคุลากรและผูส้นใจ เช่น กระทรวงการต่างประเทศร่วมกบัองค์การสหประชาชาตจิดัอบรม

กฎหมายระหว่างประเทศ UN Regional Courses in International Law ประจ�าภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที่ ๑๒–๓๐ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ทีก่ระทรวงการต่างประเทศ รวมทัง้ได้ร่วมกบัสภากาชาดไทย จดังานปาฐกถา “สมเดจ็เจ้าฟ้า

มหาจักรี สิรินธร” ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในระดับ

สหประชาชาต ิทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ในสาธารณรฐัอาหรบัซเีรยีและทีอ่ืน่ ๆ  เพือ่เผยแพร่กฎหมายมนษุยธรรมระหว่าง

ประเทศให้แก่คณะทตูานทุตู องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของไทยเมือ่วนัที ่๑๙ มถินุายน ๒๕๕๖  

   นอกจากนัน้  มกีารจดัการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่เร่งรดัพฒันาการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย

ให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เมือ่วนัที ่๒๕–๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

ที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไทยมีพันธกรณีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ  

ซึง่ไทยเป็นภาค ี ในขณะเดยีวกนัยงัได้จดัพมิพ์เอกสารรวมบทความชดุเขตทางทะเลของประเทศไทย เพือ่เผยแพร่

ความรูแ้ละแนวปฏบิตักิารแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านด้วย 

  ๘.๒ ชีแ้จงข้อมลูเกีย่วกบักรณปีราสาทพระวหิาร เพือ่ให้สาธารณชนในประเทศและต่างประเทศ

ได้รบัทราบข้อมลูทีถ่กูต้อง โดยนบัตัง้แต่เดอืนเมษายน ๒๕๕๔ ทีร่าชอาณาจกัรกมัพชูาได้ยืน่ขอให้ศาลโลกตคีวาม

ค�าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ พร้อมก�าหนดมาตรการชั่วคราว ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและราชอาณาจักร

กัมพูชาได้ด�าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนั้น  เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่าย

จงึได้ไปให้การทางวาจาต่อศาล และคาดว่าศาลจะมคี�าตดัสนิในช่วงปลายปี ๒๕๕๖ รฐับาลตระหนกัถงึความซบัซ้อน

ของประเด็นด้านเขตแดนและแผนที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการน�าเรื่องสู่การตีความของศาลโลก จึงได้ด�าเนินการ 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูล ความเป็นมา ประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง

สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดท�าแผ่นพับ 

หนังสือ รายการและสารคดีทางโทรทัศน์และวิทย ุ

ต่อเนือ่งจ�านวนกว่าสบิตอน รวมถงึการจดัตัง้ศนูย์ข่าว 

ณ กระทรวงการต่างประเทศและถ่ายทอดสด 

การให้การทางวาจาต่อศาลโลกให้ประชาชนได้รบัชมทาง 

โทรทัศน์และวิทยุระหว่างวันที่ ๑๕–๑๙ เมษายน 

๒๕๕๖ และการจดัท�าเวบ็ไซต์ www.phraviharn.org 

เกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหารเป็นการเฉพาะ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๘.๓ จัดงานวันทุ่นระเบิดสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมแสดงภาพถ่ายผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 

เนือ่งในวนัทุน่ระเบดิสากล ทีก่รงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่๔–๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึง่ประสบความส�าเรจ็ในการสร้าง

ความตระหนักรู ้ เกี่ยวกับเรื่องทุ ่นระเบิดให้แก่สาธารณชนทั่วไป และท�าให้ประชาคมระหว่างประเทศ 

เห็นถึงเจตนารมณ์ของไทยในการสนับสนุนและความพยายามในการลดอาวุธระหว่างประเทศเพื่อมนุษยธรรม 

และในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

  ๘.๔ โครงการบัวแก้วสัญจร โครงการสัมมนาวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร และ 

โครงการอาเซยีนสญัจร ประกอบด้วยการพบปะหารอืกบัผูว่้าราชการจงัหวดัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในประเดน็

ด้านการต่างประเทศ และเรื่องที่อยู ่ในความสนใจของจังหวัดหรือพื้นที่ควบคู ่กับการบรรยายให้ความรู ้

ด้านการต่างประเทศในสถานอดุมศกึษา การเยีย่มโรงเรยีนในเครอืข่ายมลูนธิยิวุทตูความด ีการพบหารอืกบัหอการค้า 

จังหวัด สื่อมวลชน และภาคส่วนต่าง ๆ โดยมุ่งให้ข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และส่งเสริมการสร้าง 

เครือข่ายกับคนในพื้นที่ รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

	 ๙.	สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๙.๑ ให้ความรู้และเพิ่มทักษะคนไทยก่อนไปทำางานในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

จัดการสัมมนา เสวนา บรรยาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับชาวไทยที่จะเดินทางไป

ท�างานในต่างประเทศ เพือ่เตรยีมความพร้อม เพิม่ภมูคิุม้กนั และป้องกนัการตกเป็นเหยือ่ค้ามนษุย์หรอือาชญากรรม

ข้ามชาตต่ิาง ๆ  อาท ิโครงการเสรมิสร้างความรูส้�าหรบัแรงงานภาคบรกิารก่อนไปมาเลเซยีและสาธารณรฐัสงิคโปร์ 

ร่วมกบั NGOs “TRAFCORD” ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ วนัที ่๒–๕ เมษายน ๒๕๕๖ และโครงการเวทสีญัจร “ก่อนตดัสนิใจ

เดินทางไปท�างานต่างประเทศ” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗–๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา  

ที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอ�านาจเจริญ เป็นต้น 

  ๙.๒ คุ ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ สถาน

เอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ่ทกุแห่งของไทยทัว่โลก ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเพือ่ส่งเสรมิความเข้มแขง็ของ

ชมุชนไทย โดยเป็นศนูย์กลางในการจดักจิกรรมต่าง ๆ  และให้ข้อมลูและข่าวสารแก่ชมุชนไทย ตลอดจนช่วยเหลอื

คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก ประสบปัญหา หรือถูกด�าเนินคดีในต่างประเทศ ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

คนไทยในต่างประเทศ เช่น โครงการพบปะแรงงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในไต้หวัน วันที่ 

๒๘–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และโครงการพบปะและให้บริการด้านสุขภาพที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ 

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า วันที่ ๑–๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

   รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ในรอบปี

ที่สองของรัฐบาล มีแรงงานไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์จ�านวน ๔๔๑,๖๓๐ คน นอกจากนี้ ได้ออก 

ตรวจเยีย่มแรงงานในสถานประกอบกจิการ ทีพ่กั โรงพยาบาลและสถานกกักนั จ�านวน ๖๖๖ ครัง้ เพือ่คุม้ครองและ 

ช่วยเหลือแรงงานไทย รวมถึงเจรจาไกล่เกลี่ยสภาพการจ้างงาน รับร้องทุกข์และติดตามสิทธิประโยชน์ ตลอดจน

ส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ขีองแรงงาน เช่น การตรวจสขุภาพ จดัการแข่งขนักฬีา และจดังานตามประเพณไีทย รวมทัง้ 

ตดิตามช่วยเหลอืและเรยีกร้องสทิธปิระโยชน์ให้แรงงานไทย จ�านวน ๑๒,๓๑๕ ราย เป็นเงนิ จ�านวน ๑๕๒.๐๗๓๐ ล้านบาท  



ตติดตามช่วยเหลือและเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย 

12,๓1๕ ราย เป็นเงิน

1๕2.0๗๓0 ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

วเิคราะห์สถานการณ์เศรษฐกจิ สภาพการจ้างและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมถงึประชมุหารอืกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขยายและรกัษาตลาดแรงงานไทย ตลอดจนส่งผูบ้รหิารของกระทรวงแรงงานไปเจรจาขยาย

ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศรวม ๙ ครั้ง ได้แก่ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

มาเลเซยี สาธารณรฐัเกาหล ีไต้หวนั สมาพนัธรฐัสวสิ สาธารณรฐัฝรัง่เศส ราชอาณาจกัรเบลเยยีม และรฐัอสิราเอล 

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖ แรงงานไทยที่ไปท�างานในต่างประเทศจ�านวน ๔๔๑,๖๓๐ คน  

มยีอดสะสมรายได้ส่งกลบัประเทศผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยรวม ๔๘,๐๑๗ ล้านบาท 

  ๙.๔ อำานวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ การออกบัตรประชาชนให้แก่คนไทยในต่างประเทศ 

รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการจัดท�าบัตรประชาชนให้คนไทยในต่างประเทศ และได้ทยอยเปิดให้บริการจัดท�าบัตร

ประจ�าตัวประชาชนในต่างประเทศแล้วจ�านวน ๔ แห่ง คือ (๑) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

และประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ 

แรงงานไทยในต่างประเทศ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน 

ได้หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจ�า

ประเทศไทย เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการคุม้ครอง 

แรงงาน อาท ิ ไทยขอให้รฐัอสิราเอลดแูลเรือ่งการจ่าย

ค่าแรงงานไทยตามกฎหมาย ช่วยเหลอืกรณถีกูละเมดิ 

สัญญาจ้างและถ่ายทอดเทคนิคภาคการเกษตร  

และไทยได้แจ้งให้สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ทราบว่ายินดีรับแรงงานจากสาธารณรัฐบังกลาเทศ 

โดยต้องสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรการ 

ในการดูแลสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น

  ๙.๓ ขยายตลาดแรงงานและรักษา

ตลาดแรงงานไทย จ�านวน ๕๓,๑๖๑ คน โดยกระชบั

ความร่วมมอืด้านแรงงานกบัต่างประเทศ ศกึษาและ

เริ่มวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ (๒) ส�านักงานการค้า

และเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เริ่มวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ (๓) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เริ่มวันที่ 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ (๔) สถานเอกอัครราชทูต  

ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์ เริม่วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 

(๕) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เริ่มวันที่ ๔ 

มกราคม ๒๕๕๖ (๖) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเบอร์ลนิ 

เริ่มวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้  กระทรวง 

การต่างประเทศมแีผนจะเปิดให้บรกิารเพิม่เตมิในอกี  

๑๖ เมืองภายใน ๑-๒ ปีนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

 ๑๐.	ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค รัฐบาล 

ด�าเนินการดังกล่าวในหลายระดับ เช่น

  ๑๐.๑ โครงการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) อย่างต่อเนื่อง  

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการขนส่งและการคมนาคม โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและ

ใบรับรองต่าง ๆ กับระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้วรวม ๑๖ หน่วยงาน โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๕–๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเชื่อมโยงจ�านวน ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 

และอาหารแห่งชาติ กรมศิลปากร กรมธุรกิจพลังงาน ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย  

กรมการอตุสาหกรรมทหาร ส�านกังานกองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยาง และกรมการขนส่งทางบก ในขณะทีม่อีกีหลาย 

หน่วยงานก�าลังเตรียมความพร้อมเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดังกล่าว ประกอบด้วย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมการปกครอง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรมทรัพยากรธรณี

  ๑๐.๒ ดำาเนินงานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในการประชุมเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกการขนส่งตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่แขวง

สะหวนันะเขต สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ไทยสามารถเจรจาให้สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาวระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะอ�านวยความสะดวกการขนส่งทางถนนหมายเลข ๘ และ ๑๒ และสามารถ

ผลกัดนัให้หน่วยงานของไทยเริม่ทดลองใช้ระบบการหยดุตรวจเพยีงจดุเดยีว หรอื Single Stop Inspection ภายใน

สิ้นปี ๒๕๕๖ ที่ด่านมุกดาหาร–สะหวันนะเขตได้ นอกจากนี้ การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๔ ที่เชื่อม

อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับเมืองห้วยทรายของลาว ก็มีความคืบหน้าไปมากจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

และเมือ่วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ ได้ให้กรมทางหลวงด�าเนนิการจดัสรรแบ่งพืน้ทีใ่นบรเิวณดงักล่าวให้กรมศลุกากร 

จ�านวน ๒๕ ไร่ เพื่อท�าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ โดยให้รีบด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลจากการพิจารณาของกรมทางหลวง

  ๑๐.๓ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ครั้งที่ 

๒/๒๕๕๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Connectivity Coordinating Committee 

(ACCC) ครั้งที่ ๒/๒๐๑๓ และการประชุมระหว่าง ACCC กับ คณะกรรมการเฉพาะกิจว่าด้วยความเชื่อมโยง 

ในอาเซยีนของประเทศคูเ่จรจา ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัอนิเดยี และสาธารณรฐัเกาหลี 

วันที่ ๘–๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  ๑๐.๔ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่าย Network of East Asian Think-Tanks 

(NEAT) เรื่องการเชื่อมโยงในเอเชียตะวันออก (Connectivity Cooperation in East Asia) ระหว่างวันที่ ๑๓–๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อติดตามพัฒนาการของการด�าเนินงานของ  NEAT โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง

ความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยต่อมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการเชื่อมโยง โดยเฉพาะบทบาท

ของประเทศคู่เจรจา (Enhancing Connectivity through Multi-layered Framework: The Roles of Dialogue 

Partners) ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๑๐.๕ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงในกรอบความร่วมมือเอเชีย  

(Working Group Meeting on Enhanced ACD Regional Connectivity) เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการเชือ่มโยงทางคมนาคมจากประเทศสมาชกิกรอบความร่วมมอืเอเชยีและองค์การระหว่างประเทศ เช่น  

Asian Development Bank (ADB) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) และ 

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) เข้าร่วมการประชมุ เพือ่รบัทราบความคบืหน้า

การด�าเนนิงานด้านคมนาคมในประเทศของตนและการด�าเนนิงานเพือ่ความเชือ่มโยงกนัในอนาคต 

	 ๑๑.	ประสานการด�าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ รัฐบาลให้ความส�าคัญ 

ในการบูรณาการการท�างานของส่วนราชการไทยในต่างประเทศ ซึ่งได้มีการประชุมหารือกันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบการด�าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

  ๑๑.๑ การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำาภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้  

กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖–๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ  รวมทั้งจาก

ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมเข้าร่วมด้วย การประชมุดงักล่าวเป็นเวทสี�าคญัในการก�าหนดแนวทางการท�างาน

ทั้งในระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน และยังรวมถึงการยกระดับความร่วมมือ

เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกด้านภายในภูมิภาค

  ๑๑.๒ การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำาภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว่าง 

วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร และการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลประจำาภูมิภาค

แอฟรกิา เมือ่วนัที ่๒๑–๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๖ ทีส่าธารณรฐัแอฟรกิาใต้ การประชมุดงักล่าวเป็นเวทสี�าคญัในการทบทวน

และพัฒนาแนวทางการด�าเนินนโยบายต่อภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๑๒.	ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง 

ประเทศ	(OIC)	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๑๒.๑ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ ๓๙ วันที่ 

๑๔–๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของ

รัฐบาลต่อสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม OIC และประชาคมโลกมุสลิม

  ๑๒.๒ นำาคณะทตูประเทศสมาชกิ OIC เยอืนพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ เมือ่วนัที ่๓๑ มกราคม 

๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ น�าคณะทูตประเทศสมาชิก OIC  

ในประเทศไทย ๑๕ ประเทศ เยอืนพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ปัตตาน ีและยะลา เพือ่ให้รบัทราบข้อเทจ็จรงิของสถานการณ์

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ด้วยตนเอง และรบัทราบความคบืหน้าการแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ตามนโยบายรัฐบาลและน�าข้อมูลไปถ่ายทอดแก่รัฐบาลของตนเพื่อให้การสนับสนุนประเทศไทยในโอกาสต่าง ๆ 

การด�าเนนิโครงการดงักล่าวบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ส่งผลให้ถ้อยแถลงการณ์สดุท้าย (Final Communiqué) ของ 

การประชมุสดุยอดผูน้�า OIC เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ทีก่รงุไคโร สาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์ สะท้อนข้อเทจ็จรงิ 

เกีย่วกบัสถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และความมุง่มัน่ของรฐับาลในการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๑๒.๓ ประชุมสุดยอดองค์การความ

ร่วมมอือสิลาม (OIC) ณ สาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์  

โดยเอกอคัรราชทตู ณ กรงุไคโร ในฐานะผูแ้ทนพเิศษ

ของนายกรัฐมนตรี (Special Envoy) เป็นหัวหน้า 

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒–๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ ซึง่ประสบความส�าเรจ็ในการสร้างความเข้าใจ

เกีย่วกบัประเทศมสุลมิ ส่งผลให้ร่างแถลงการณ์สดุท้าย

ของ OIC มถ้ีอยแถลงทีแ่สดงถงึการยอมรบัพฒันาการ

ในทางบวกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย

  ๑๒.๔ สัมมนาโต ๊ะกลมเพื่อกำาหนดแนวทางแก ้ ไขป ัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้  

วันที่ ๑๗–๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ระดม 

ความคดิเหน็จากคนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ เกีย่วกบัปัญหาและแนวทางในการพฒันา เพือ่เป็นประโยชน์ 

ทางข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (๒) เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ

เอกชนในพืน้ที ่ทัง้นี ้ผูเ้ข้าร่วมการสมัมนาประกอบด้วยผูแ้ทนหน่วยราชการและภาคเอกชนในพืน้ที ่ประธานสมาคม

ชาวไทยสยามในรัฐกลันตัน การสัมมนาดังกล่าวเป็นเวทีส�าหรับแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และกระบวนการพูดคุย

  ๑๒.๕ ดำาเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนและการอำานวยความยตุธิรรม โดยกระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมกับกรมข่าวทหารบกได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่เมื่อวันที่  

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ร่วมกับ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้า จดัอบรมด้านกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัมติสิถานการณ์จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้แก่เจ้าหน้าทีท่หารผูบ้งัคบัหน่วยฝ่ายเสนาธกิาร และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานความมัน่คงผูป้ฏบิตังิาน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้องแก่ผู้มีอ�านาจ

บงัคบัใช้กฎหมาย ท�าให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีด้่านการอ�านวยความยตุธิรรมในพืน้ทีไ่ด้อย่างถกูต้อง มปีระสทิธภิาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

   นอกจากนี ้ได้ประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องและจดัท�าข้อชีแ้จงในทกุข้อร้องเรยีน

เกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินษุยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีไ่ด้รบัจากสหประชาชาต ิNGOs และองค์การระหว่าง

ประเทศอืน่ ๆ  โดยเฉพาะในประเดน็สทิธขิองเดก็ และความปลอดภยัของครแูละนกัเรยีน การสญูหายโดยถกูบงัคบั 

การทรมาน การจบักมุนกัเรยีนและนกัศกึษาตามอ�าเภอใจ และการประกาศใช้พระราชก�าหนดการบรหิารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวได้ช่วยสร้าง

ความเข้าใจแก่สหประชาชาติเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

และปัจจุบันได้รับข้อร้องเรียนในประเด็นสิทธิมนุษยชนน้อยลงตามล�าดับ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๑๒.๖ สนบัสนนุการศกึษาของนกัศกึษา 

ไทยมสุลมิในต่างประเทศ โดยได้จดัสรรงบประมาณ

ให้สถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ่ของไทย  

ที่มีอาณาเขตครอบคลุมประเทศซึ่งมีนักศึกษาไทย 

มสุลมิศกึษาอยู ่เพือ่ด�าเนนิโครงการสนบัสนนุการศกึษา  

พฒันาศกัยภาพ ดแูลสวสัดภิาพของนกัศกึษา รวมทัง้

ส่งเสรมิความสามคัคใีนหมูน่กัศกึษาเพือ่ให้นกัศกึษา

มปีฏสิมัพนัธ์กบัหน่วยงานของรฐัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะเป็น 

การสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ อาทิ การจัดสรรเงิน

สนบัสนนุมหาวทิยาลยัอลั อซัฮรั ทีก่รงุไคโร สาธารณรฐั

อาหรบัอยีปิต์ เพือ่ใช้จดัตัง้กองทนุในการดแูลนกัศกึษา 

และช่วยลดหย่อนค่าเรียนภาษา โครงการน�าแพทย์และทันตแพทย์ไปตรวจรักษาแก่นักศึกษาไทยในสาธารณรัฐ

อาหรบัอยีปิต์และสาธารณรฐัซดูาน ซึง่มจี�านวนมากกว่า ๒,๕๐๐ คน โครงการเสรมิทกัษะและความรูภ้าษาองักฤษ

แก่นักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธารณชน เป็นต้น 

   นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสรมิ 

ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับต่างประเทศ เช่น ความร่วมมือกับองค์กร Muhammadiyah ซึ่งเป็น 

องค์กรมุสลิมสายกลางของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ การน�าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาลีกาห์มุสลิม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าเก่าแก่และมีชื่อเสียงของ

สาธารณรฐัอนิเดยี เยอืนประเทศไทย ระหว่างวนัที ่๓๑ ตลุาคม–๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เพือ่พบปะหารอืกบัผูบ้รหิาร

หน่วยงานด้านการศกึษา ตลอดจนผูป้กครองและเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่แนะน�ามหาวทิยาลยัและ

เพิ่มทางเลือกส�าหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ๑๒.๗ จัดทำาเอกสารแผ่นพับเรื่องชาวมุสลิมในประเทศไทย (Muslims in Thailand) 

 ได้จดัท�าเอกสารแผ่นพบัดงักล่าว ซึง่รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัชาวมสุลมิในประเทศไทย เพือ่ใช้เป็นสือ่ชีแ้จงมาตรการ

และนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดท�าเป็น  

๓ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ อารบิก และฝรั่งเศส เพื่อแจกจ่ายแก่ประเทศสมาชิก OIC และสาธารณชนไทย 

และต่างชาตทิีส่นใจ โดยมุง่หวงัให้นานาประเทศรบัทราบข้อเทจ็จรงิ มคีวามเข้าใจทีถ่กูต้อง และมทีศันคตเิชงิบวก

ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพร้อมให้ความร่วมมือแก่ประเทศไทย 

ในเวทีต่าง ๆ โดยเฉพาะการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและการประชุมสุดยอดผู้น�า OIC ซึ่งจะมีการเสนอถ้อยค�า

เกี่ยวกับประเทศไทยในข้อมติและแถลงการณ์ต่าง ๆ ด้วย 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

  ๑๒.๘ โครงการเชิญสื่อมวลชนมุสลิมเยือนไทยเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย  

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓–๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย 

ทกุด้าน โดยเฉพาะนโยบายรฐับาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้และประเดน็เรือ่งเสรภีาพ

ทางศาสนาและบทบาทของชาวไทยมสุลมิในสงัคมไทย โดยได้เชญิสือ่มวลชนทีม่ชีือ่เสยีงและได้รบัความนยิมจาก

ประเทศมุสลิม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รัฐกาตาร์ ราชอาณาจักร

บาห์เรน ราชอาณาจักรโมร็อกโก และสาธารณรัฐเซเนกัล รวม ๑๒ คน ให้เข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ของกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูจากหน่วยงานภาคเอกชน อาท ิบรษิทัสยามคโูบต้า และรบัฟัง 

บรรยายสรุปจากผู ้แทนส�านักงานส่งเสริมการลงทุน และกรมการข้าว เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวท�าให้สื่อมวลชนในประเทศ

โลกมุสลิมเข้าใจปัญหาสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น ว่าปัญหาดังกล่าวมิได ้

เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนา

  ๑๒.๙ โครงการส่งเสริมความเป็นพหุสังคมในไทย

   ๑๒.๙.๑ จัดท�าข้อมูลเรื่อง “Thai Muslims’ Contribution to the Muslim World” เพื่อเผยแพร่

บทบาททีส่�าคญัของชาวไทยมสุลมิทีไ่ด้ท�าประโยชน์ให้แก่โลกมสุลมิ อนัจะน�าไปสูค่วามเข้าใจทีถ่กูต้องและทศันคติ

ที่ดีต่อประเทศไทย

   ๑๒.๙.๒ จัดประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวมุสลิม

ในภมูภิาคต่าง ๆ  ซึง่สะท้อนการอยูร่่วมกนัอย่างสมานฉนัท์กบัชมุชนอืน่ ๆ  ในสงัคมไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชน

ทั่วไปมีส่วนร่วมในการให้คะแนนคัดเลือกภาพที่ชื่นชอบ ๑๒ ภาพ โดยน�าภาพที่ชนะการประกวดมาจัดท�า 

ปฏทินิตัง้โต๊ะภาษาองักฤษและอารบกิประจ�าปี ฮ.ศ. ๑๔๓๔ (ค.ศ. ๒๐๑๓) และเผยแพร่ผ่านทางสถานเอกอคัรราชทตู 

สถานกงสุลของไทยในประเทศมุสลิม และของประเทศมุสลิมประจ�าประเทศไทย

  ๑๒.๑๐ โครงการจัดกิจกรรมค่ายอบรมกอรีเยาวชนภาคฤดูร้อน วันที่ ๒๗ มีนาคม–๒๕ เมษายน 

๒๕๕๖ มีเยาวชนชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมค่ายอบรมฯ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานประมาณ  

๑๕๐ คน โดยโครงการส�าเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถ 

ทางวชิาการศาสนา และน�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการอบรม ไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัศาสนาอสิลามในทาง 

ทีถู่กต้องในสังคมต่อไป
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕6)

ปัญหาและอุปสรรค

 ๑. การแก้ไขและปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน แม้ว่าจะได้

ด�าเนินการไปในหลายเรื่องแล้ว แต่รัฐบาลเห็นว่ายังขาดการบูรณาการในการด�าเนินงานและประสานงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรจะต้องเร่งการด�าเนินการให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้ด�าเนิน

นโยบายเชิงรุกในเรื่องความเชื่อมโยงในภูมิภาคได้โดยเร็ว

 ๒. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลายแห่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความเสี่ยง

เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ชายแดน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการบูรณาการการพัฒนาร่วมกัน และจ�าเป็นต้อง 

มีการแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง




