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	 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่	ณ	 สิ้นปี	 ๒๕๕๘	 จะเกิดประโยชน ์

แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก	หากประเทศไทยเตรยีมการในเรือ่งต่าง	ๆ 	ให้พร้อม	การเร่งด�าเนนิการเตรยีมความพร้อม 

ทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์	 ด้านกฎระเบียบ	 การอ�านวยความสะดวกทางการค้า	 

การพัฒนาด่านชายแดน	และการเตรยีมการด้านทรพัยากรมนษุย์	จะส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทย

ในประชาคมอาเซยีนให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน	

	 ๗.๑	 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยง 

ระหว่างกนัของอาเซยีน	ระบบการออกใบรบัรอง/ใบอนญุาตผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	การท�าธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

ร่วมกนัในอาเซียน	รวมทัง้การสนบัสนนุการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทนุภายใต้กรอบความร่วมมอื 

ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว	 เร่งขยายการจัดท�าข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้า 

ด้านการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานโดยให้ความส�าคญัต่อสินค้าทีป่ระเทศไทยมศัีกยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอปุโภค 

และบริโภค	รวมถงึการปรบักฎเกณฑ์การค้าและระบบพธิกีารศุลกากรให้สะดวก	ลดขัน้ตอนต่าง	ๆ 	หรอืยกเลิกขัน้ตอน 

บางเรื่องและปรับระบบภาษีและการอ�านวยความสะดวกอื่น	 ๆ	 เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งส�านักงานปฏิบัติการประจ�า 

ภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ	 การค้า	 การลงทุนของภูมิภาค 

ได้ในที่สุด	

	 ๗.๒	 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ 

เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า	 บริการ	 การลงทุน	 แรงงานฝีมือ	 และปัจจัยการผลิตต่าง	 ๆ	 ที่เปิดเสรีมากขึ้น	 โดยเฉพาะ 

กลุม่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขนัได้	รวมทัง้สามารถด�าเนนิธรุกิจร่วมกบัผู้ประกอบการ

ในประเทศสมาชกิอาเซยีน	เพือ่น�าไปสูค่วามเชือ่มโยงกบัห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ฐานการผลติ 

สินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียน 

มาเป็นเวลานานแล้ว	 ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู ้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติม 

อกีหลายชนดิ	ซ่ึงช่วยให้ประเทศไทยมฐีานการผลติสนิค้าคณุภาพหลากหลายเพือ่ขายในตลาดต่าง	ๆ 	ได้มากขึน้	ทัง้ใน 

อาเซียนและในตลาดโลก	และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
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	 ๗.๓	 พฒันาแรงงานของภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ทัง้แรงงานวชิาชพี	แรงงาน

มีทักษะ	 และแรงงานไม่มีทักษะ	 โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

โดยค�านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน	๘	 กลุ่มที่มีข้อตกลง 

การเปิดเสรใีนอาเซียนควบคูไ่ปกบัการวางแผนด้านการผลติให้เพียงพอ	การยกระดบัฝีมอืแรงงานในกลุม่อุตสาหกรรม

ท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น	 การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

เพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน	

	 ๗.๔	 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน	 

โดยเร่งขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 

๖	 ประเทศ	 (GMS)	 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	 อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	 (IMT-GT)	 แผนความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจอริวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง	(ACMECS)	แผนความร่วมมอืแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรบัความร่วมมอืหลากหลาย 

สาขาวิชาการและเศรษฐกจิ	(BIMSTEC)	และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซยีนซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้ความเชือ่มโยง 

ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 ๗.๕	 ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู ่แหล่งแปรรูป 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน	 เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาด 

ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 และขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

แก่พื้นที่ต่าง	ๆ	ภายในประเทศด้วย

	 ๗.๖	 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน	 

โดยปรบัปรงุโครงข่ายระบบถนน	พฒันาระบบ	National	Single	Window	(NSW)	และสิง่อ�านวยความสะดวกทางการค้า 

และการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง	 โดยในระยะแรกให้ความส�าคัญกับด่านชายแดนที่ส�าคัญ	 ๖	 ด่าน	 ได้แก่	 

ปาดังเบซาร์	สะเดา	อรัญประเทศ	แม่สอด	บ้านคลองลึก	และบ้านคลองใหญ่	ซึ่งจะท�าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์

สามารถเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านได้อย่างมปีระสิทธภิาพและรองรบัปรมิาณการเดนิทางและการขนส่งทีค่าดว่า

จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



 รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�าคัญต่อการเป็น

ประชาคมทีม่ปีระชาชนเป็นศนูย์กลางและสนบัสนนุให้ลดช่องว่างการพฒันา โดยไม่ทอดทิง้ใครไว้ข้างหลงั นอกจากนี ้ยงัได้เร่ง 

ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน โดยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดและเป็นเจ้าภาพ 

ในการจัดประชุมระดับผู้น�าต่าง ๆ และจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

ศนูย์อาเซยีนเพือ่ผูส้งูวยัอย่างมศีกัยภาพและนวตักรรม รวมทัง้ ยงัมบีทบาททีแ่ขง็ขนัในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

โดยในปีที่ ๔ มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

๑.	 ความคืบหน้าการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวม

 ๑.๑	 เสาการเมอืงและความมัน่คง ได้เร่งรดัการด�าเนนิการตามแผนงานประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน 

ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งในปัจจุบันมีการด�าเนินการตามมาตรการยุทธศาสตร์ (action line) ที่ระบุในแผนงานประชาคมการเมือง

และความมั่นคงฯ ไปแล้ว จ�านวน ๒๓๔ มาตรการ จากจ�านวนทั้งหมด ๒๙๐ มาตรการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒ และ 

ยงัเหลอืสิง่ทีต้่องด�าเนนิการในอกี ๕๑ มาตรการ ทัง้นี ้กิจกรรมส�าคญัทีไ่ด้ด�าเนนิการแล้ว ได้แก่ การจดัประชมุพเิศษเพือ่หารอื 

เกี่ยวกับสถานการณ์และความท้าทายในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี  

รวมถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่ การเร่ิมมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

โดยเฉพาะเด็กและสตรี (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children: 

ACTIP) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนท่ีประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ 

ระหว่างกันเพื่อรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร ์ 

การป้องกันการค้ามนุษย์ รวมถึงเรื่องการลักลอบค้าอาวุธและการลักลอบค้าสัตว์ป่าและไม้ป่าผิดกฎหมายในอาเซียนด้วย 

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่ออ�านวยความสะดวกด้านกงสุลและการไปมาหาสู่ระหว่างกัน  

เช่น การจดัตัง้ ASEAN Lanes ในสนามบนินานาชาติของบางประเทศอาเซยีน รวมไปถงึการหารอืร่วมกันเกีย่วกบัความเป็นไปได้ 

ในการจัดท�า ASEAN Business Travel Card และ ASEAN Common Visa ในอนาคตด้วย
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 ๑.๒	 เสาเศรษฐกจิ ได้จัดท�าแผนงานประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ๒๐๒๕ เพือ่ก�าหนดทศิทางการรวมตวัทางเศรษฐกจิ 

ของอาเซียน ซึ่งด�าเนินการแล้ว ๘๐ ข้อ จาก ๑๑๘ ข้อ และภายใต้เสาเศรษฐกิจ องค์กรรายสาขาต่าง ๆ ได้จัดท�าแผนงาน 

รายสาขา รวมท้ังสิ้น ๒๓ แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ โดยได้มีการจัดล�าดับความส�าคัญของมาตรการตามแผนงานรายสาขาที่จะต้องด�าเนินการ 

ในแต่ละปี ส�าหรับประเด็นส�าคัญที่มีความคืบหน้า สรุปได้ดังนี้

  ๑.๒.๑	 จดัท�าความตกลงว่าด้วยพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของอาเซยีนซึง่เป็นฉบบัแรกของอาเซยีน ครอบคลมุ

การด�าเนินการในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการอ�านวยความสะดวกด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ 

ในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริโภคอาเซียน

  ๑.๒.๒	 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน	 ครั้งที่	 ๕๐ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 

กรอบการบรูณาการด้านดิจทิลัของอาเซยีนเพือ่เป็นแนวทางให้ประเทศสมาชกิอาเซยีนด�าเนนิการเพือ่เชือ่มโยงถงึกนัได้มากขึน้ 

ผ่านระบบดิจิทัล

  ๑.๒.๓	 สภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียนได้เห็นชอบการจัดตั้งเครือข่ายนวัตกรรมในอาเซียน	 (ASEAN	

Innovation	Network:	 AIN) เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศทางนวัตกรรมใน

อาเซยีน โดยการรวมกลุม่ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทางด้านนวตักรรมในอาเซยีน และสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ Micro Small 

Medium Enterprises: MSMEs ในอาเซยีนสามารถสร้างเครอืข่ายในต่างประเทศ และขยายโอกาสในการสร้างความร่วมมอื

  ๑.๒.๔	 จัดตั้งระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์	 ณ	 จุดเดียวของอาเซียน ปัจจุบันสมาชิกอาเซียน ๕ ประเทศ  

ได้ด�าเนนิการเชือ่มโยงระบบ National Single Window กบัระบบ ASEAN Single Window เพือ่แลกเปลีย่นหนงัสือรบัรอง

ถิ่นก�าเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนร่วมกันแล้ว

  ๑.๒.๕	 รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนได้รับรองแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการท่องเที่ยวทางเรือ เมื่อเดือน

มกราคม ๒๕๖๑ เพือ่แสดงเจตนารมณ์ของอาเซยีนทีจ่ะพฒันาและสร้างความโปร่งใสให้กบัการท่องเทีย่วทางเรอื โดยส่งเสรมิ

การเจริญเติบโตผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรือ

   นอกจากนี ้ยงัได้ด�าเนนิการทีส่�าคัญ เช่น การลงนามใน ASEAN Sectoral MRA on Inspection and 

Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products การจัดฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารเร่ือง Trade 

Facilitation Indicators ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

จัดท�าแผนงานเพื่อให้มีข้อมูลสถิติมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นของห่วงโซ่การผลิตให้ครอบคลุมอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ การจัดท�า 

Handbook on Consumer Protection Laws in ASEAN การรับรองเขตการศึกษาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบ 

ของอาเซียน รวมทั้งการลงนามความตกลงการค้าเสรีความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงด้านการ

ลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง

 ๑.๓	 เสาสังคมและวัฒนธรรม ได้ก�าหนดแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งขณะนี้ 

อยู่ระหว่างการจัดท�าระบบการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมฯ ประเด็นส�าคัญ 

ของเสาสังคมและวัฒนธรรมที่มีความคืบหน้าสรุปได้ ดังนี้

  ๑.๓.๑	 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๓๑ ได้รับรอง ASEAN Declaration on Culture of Prevention 

for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society

  ๑.๓.๒	 ด้านการบรหิารจดัการภยัพบิตัแิละการรบัมอืกบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ อาเซยีนได้จดัท�า One ASEAN 

One Response (OAOR) Declaration เพือ่ก�าหนดแนวทางในการป้องกันและรบัมอืกบัภยัพบิตัทิัง้โดยธรรมชาต ิและโดยมนษุย์ 

โดยเฉพาะการพัฒนากลไก Disaster Risk Financing Insurance 

  ๑.๓.๓	 พัฒนาแนวทางของภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

และการพัฒนายุทธศาสตร์ให้ประเด็นด้านสตรีได้รับความส�าคัญในทุกเสาของอาเซียน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๑.๓.๔	 ด้านสิ่งแวดล้อม	อาเซียนได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการกับปัญหาหมอกควัน และการลดปริมาณ 

ขยะทะเล ซึ่งไทยได้จัดการประชุม ASEAN Conference on Reducing Marine Debris เพื่อหาทางป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาดังกล่าว

  ๑.๓.๕	 ด้านข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ ที่ประชุม ASEAN Ministers 

Responsible for Information จะร่วมมือกับพันธมิตรในการลดปัญหาและผลกระทบของ “fake news” ในสื่อสังคม 

(social media) ในภูมิภาค

  ๑.๓.๖	 ด้านเยาวชน	 อาเซียนได้ด�าเนินโครงการส�าหรับเยาวชนกว่า ๒,๐๐๐ คน ทั่วอาเซียน ที่เน้น 

ด้านการพัฒนาศกัยภาพความเป็นผูน้�า โครงการอาสา โครงการพฒันาศกัยภาพการท�างาน โครงการเพือ่สร้างเสรมิความเข้มแข็ง 

โครงการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการด�ารงชีวิต

  ๑.๓.๗	 ด้านสตรี มีการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของสตรีในภูมิภาค (Economic 

Empowerment of Women in ASEAN)

  ๑.๓.๘	 ด้านคนพิการ	 เสาสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับ ASEAN Intergovernmental Commission on 

Human Rights: AICHR ได้พัฒนา ASEAN Enabling Master Plan on Mainstreaming the Rights of Persons with 

Disabilities in ASEAN 

  ๑.๓.๙	 ด้านแรงงาน มีการลงนามใน ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of 

the Rights of Migrant Workers ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ นอกจากนี้ 

อาเซียนยังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะการแข่งขันและการผลิตของแรงงานให้มีศักยภาพสูงภายในปี ๒๕๖๓ และรับมือ 

กับผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔

  ๑.๓.๑๐	 ด้านการศึกษา	 ขณะน้ีอยู ่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูง โดยเฉพาะในสาขา 

ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ให้รองรับกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔

  ๑.๓.๑๑	 ด้านสาธารณสุข ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ได้มีการรับรอง ASEAN Leaders 

Declaration on Anti-Microbial Resistance/ASEAN Leaders Declaration on Ending All Forms of Malnutrition/

ASEAN Leaders Declaration on Disaster Health Management และก�าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ASEAN  

Post-2015 Health Development Agenda

 ๑.๔	 การเตรียมการของรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมา	ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนของไทย	ปี	๒๕๖๒

  ๑.๔.๑ ในการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการ

ประชมุสดุยอดอาเซยีนและการประชมุทีเ่กีย่วข้อง ในช่วงทีไ่ทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซยีน ปี ๒๕๖๒ โดยมนีายกรฐัมนตรี

เป็นประธาน เพื่อก�าหนดนโยบายและแนวทางจัดเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ และการประชุม 

ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงท่ีไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ อีกกว่า ๑๗๐ วาระประชุม และอาศัยความตามค�าสั่ง 

ดงักล่าว แต่งตัง้คณะอนกุรรมการด้านต่าง ๆ  จ�านวน ๔ คณะ เพือ่ตดิตาม พจิารณา และด�าเนนิการในประเด็นต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 

ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

ในช่วงที่ไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ๒) คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอ�านวยการเพ่ือเตรียมการจัด 

การประชมุสดุยอดอาเซียนและการประชุมทีเ่กีย่วข้องในช่วงทีไ่ทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซยีน ปี ๒๕๖๒  ๓) คณะอนกุรรมการ

ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วง 

ที่ไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ และ ๔) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัด 

การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ีเก่ียวข้องในช่วงที่ไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ โดยในช่วง 

ปีทีผ่่านมา ได้มกีารจดัการประชมุคณะอนกุรรมการฯ ข้างต้น เพือ่เตรยีมการน�าเสนอความคบืหน้าต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ระดับชาติฯ ให้รับทราบหรือเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ และได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ เพื่อพิจารณา

ประเด็นต่าง ๆ แล้วจ�านวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง สรุปประเด็นส�าคัญได้ ดังนี้

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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   (๑) เตรียมแผนการจัดการประชุมในช่วงการด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนของไทย	ปี	๒๕๖๒	

ประเทศไทยมแีผนจดัการประชมุตลอดปี ๒๕๖๒ จ�านวนทัง้ส้ินกว่า ๑๗๐ การประชุม ซึง่เป็นการประชมุในระดบัต่าง ๆ  ได้แก่ 

ระดับผู้น�า ระดับประธานรัฐสภา ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ระดับรัฐมนตรีอื่น ๆ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 

และระดับเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕  

และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้น�าประเทศต่าง ๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เช่น สมาชิกวุฒิสภา 

ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และเยาวชน

   (๒)	 จัดท�าเว็บไซต์กลางส�าหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย	 จะจัดท�าเป็นสองภาษา  

(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) และรองรับการใช้งานของคนพิการ ทั้งนี้ เว็บไซต์กลางจะเป็น platform ส�าหรับทุกหน่วยงาน 

ส�าหรบัประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร และระบบลงทะเบยีนของผูเ้ข้าร่วมการประชมุและผูส้ือ่ข่าวจาก รวมถงึมรีะบบการแก้ไข 

ร่างเอกสารร่วมกับประเทศสมาชิกด้วย

   (๓)	 จัดท�าตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย	กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒ (2nd National Youth Design Awards) เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม  

๓๒๑ ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตราสัญลักษณ์ ได้แก่ “พวงมาลัย” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ใช้ประกอบ 

ในงานมงคลและการต้อนรับผู ้มาเยือน รวมถึงการน�าดอกไม้มาร้อยเรียงสามารถส่ือถึงความหมายของการประสาน 

ความร่วมมือ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวและความกลมเกลียวแห่งมิตรภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อมองในมุม 

จากล่างขึ้นบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้น เป็นมิติของความร่วมมือเพื่อก้าวไปข้างหน้า ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ 

ก้าวไกล ยั่งยืน”

   (๔)	 เตรียมการด้านสารัตถะ ที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดหลัก (theme) ของการด�ารงต�าแหน่ง 

ประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ ได้แก่ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ  

ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยนิยามของ “Advancing” คือการมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์ 

จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๔ และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต โดยเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ส�าคัญ คือ การมีดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN) ค�าว่า “Partnership” หมายถึงการสร้างความเป็นหุ้นส่วน

ภายในอาเซียน และกับประชาคมโลก รวมท้ังประเทศคู่เจรจา โดยมีตัวขับเคลื่อนส�าคัญ คือ การส่งเสริมความเชื่อมโยง 

ในมติต่ิาง ๆ  (connectivity) ไม่ว่าในเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านกฎระเบยีบ และระหว่างประชาชน โดยเป้าหมายยทุธศาสตร์ 

ส�าคัญ คือ การสร้างอาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) และ “Sustainability” หมายถึงการสร้างความยั่งยืน 

ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความม่ันคงท่ียั่งยืน (sustainable security) ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

รวมทัง้การพฒันาทีย่ัง่ยนื และความยัง่ยนืด้านความมัน่คงของมนษุย์ น�าไปสู่ Sustainable ASEAN ทัง้นี ้เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ 

ทางยุทธศาสตร์ (strategic value-added) ให้กับอาเซียน ให้อาเซียนมีความพร้อมส�าหรับอนาคตและสามารถแก้ไขปัญหา 

ความท้าทายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้าง ASEAN Brand ซ่ึงจะช่วยสร้างจุดเด่น 

ให้ประชาคมโลกหันมาร่วมมือและให้ความส�าคัญกับการประชุมของอาเซียนในปี ๒๕๖๒ และในระยะยาว

   (๕) เตรียมการด้านประชาสัมพันธ์	 ได้จัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น วีดิทัศน ์

แสดงความพร้อมของไทยในการด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซยีนในปี ๒๕๖๒ เพือ่เสนอในพิธส่ีงมอบต�าแหน่งประธานอาเซยีน

จากสิงค์โปร์ให้ไทยเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ สปอตประชาสัมพันธ์ คลิปรายการเกี่ยวกับ 

ความร่วมมือในอาเซียน motiongraphic และ infographic และมีแผนการด�าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ 

การรับมอบต�าแหน่งการเป็นประธานอาเซียน 

   (๖)	 เตรียมการด้านพิธีการและอ�านวยการ ได้ด�าเนินการส�ารวจและสรรหาสถานท่ีส�าหรับ 

การจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรี และผู้น�าอาเซียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร เมืองหลัก และเมืองรอง ในส่วนของ

การแสดง กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพในการคิด concept ของการแสดงในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔  

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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และ ๓๕ และได้ประสานงานกับอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีสากล ในการประพันธ์แนวท�านองหลัก  

(Motif) นอกจากน้ี ในส่วนการเตรียมการด้านพิธีการ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ได้จัดการอบรม 

ให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เพือ่ท�าหน้าทีเ่จ้าหน้าทีป่ระสานงาน (Liaison Officer: LO) และหวัหน้าศนูย์โรงแรม 

ตลอดจนจัดท�าคู่มือเจ้าหน้าที่ประสานงานและหัวหน้าศูนย์โรงแรมแจกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

	 	 ๑.๔.๒	 การพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการท�างานบริบทอาเซียน

   ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ประเทศไทยจะด�ารงต�าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซยีน มรีะยะเวลา ๒ ปี จงึจะมกีาร

ผลกัดนัภารกจิของ ก.พ. อาเซยีน โดยการพฒันาหรอืยกระดบัการท�างานด้านราชการพลเรอืน รวมทัง้การสร้างความร่วมมอืกนั 

อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานราชการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน

ราชการและการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน 

ครั้งที่ ๒๐ และคณะท�างานการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ โดยได้ก�าหนดแนวคิดหลัก คือ “Accelerating Agile 

ASEAN Civil Service” หรือ “ยกระดับ ฉับไว ก้าวใหม่ราชการอาเซียน” โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาคราชการพลเรือน

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ

นวตักรรมในการสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานและพฒันาบคุลากรภาครฐัให้พร้อมตอบสนองต่อแนวโน้มและความท้าทายที่

มีผลกระทบส�าคัญต่อภาคราชการพลเรือนในอาเซียน โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้ 

   (๑) จัดประชุมและรับรองคณะผู้แทนจาก	Public	Service	Division	(PSD)	แห่งสาธารณรัฐ

สิงคโปร์	 เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งมอบต�าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน และศึกษาดูงานที่ส�านักงาน ก.พ. เม่ือวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑

   (๒) จดัการฝึกอบรมหลกัสูตร	“ผูบ้รหิารระดับสงูอาเซยีน”	(ASEAN	Executive	Management	

Programme:	Challenges	 of	HR	 Leaders	 in	 a	Disruptive	World)	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ภาวะผู้น�าและสมรรถนะหลักของนักบริหาร  

รวมทัง้เทคนคิประสบการณ์การบรหิารงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ระหว่างวนัที ่๒๐-๒๒ มิถนุายน ๒๕๖๑ ณ กรงุเทพมหานคร

   (๓) จัดการประชุมผู้ประสานงาน	ก.พ.	อาเซียน	ปี	๒๕๖๑	(ACCSM	Focal	Points	Meeting	

2018) เพื่อเตรียมการส�าหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร

   (๔) จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการระดับสูงระหว่างไทยและสิงคโปร์	

(Singapore-Thailand	Senior	Officials	Development	Programme)	รุ่นที่ ๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking for Public Service Excellence” เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการไทยและสิงคโปร์ 

ด้านภาวะผู้น�าในระดับสากล และสร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ส่งเสริมแนวคิด 

เชิงสร้างสรรค์ในการก�าหนดนโยบาย ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ส�านักงาน ก.พ. และระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ Civil Service College สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

๒.	 การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติ

 ๒.๑	 การเข้าร่วมการประชุมที่ส�าคัญต่าง	ๆ ประกอบด้วย

	 	 ๒.๑.๑	 ประชุมสุดยอดอาเซียน	 การประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นเวทีส�าคัญในการก�าหนดและติดตาม 

ความคบืหน้านโยบายของอาเซยีนทกุมติ ิโดยนายกรฐัมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที ่๓๑ ระหว่างวนัที ่๑๓-๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ 

เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีประเด็นที่ผู้น�าอาเซียนให้ความส�าคัญ ได้แก่ ๑) การรักษาความเป็นแกนกลาง 

ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค ๒) การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ  ภายในภูมิภาค  

๓) การเร่งเจรจาความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

ให้แล้วเสรจ็ และสนบัสนนุให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมในกรอบความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิภาคพ้ืนแปซฟิิก (Comprehensive 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) การส่งเสริมการค้าดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

และ MSMEs ในอาเซียน และการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ โดยเฉพาะ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ ๔) ประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค ได้แก่ พัฒนาการในคาบสมุทรเกาหลี สถานการณ์ในรัฐยะไข่ 

และสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ 

   ในการประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๓๒ ณ สาธารณรฐัสิงคโปร์ เมือ่เดอืนเมษายน ๒๕๖๑ ผูน้�าอาเซยีน

ได้รับรองเอกสารส�าคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) วิสัยทัศน์ผู้น�าอาเซียนเพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม ๒) ถ้อยแถลง 

ผู้น�าอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และ ๓) เอกสารแนวคิดเร่ืองเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน 

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ย�้าความส�าคัญของความม่ันคงของมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบและ 

เห็นพ้องกับไทยท่ีให้ความส�าคัญต่อการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้ลดช่องว่างการพัฒนา  

โดยไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง รวมท้ังเห็นชอบข้อเสนอของรัฐบาลไทยเร่ืองการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและ 

การศกึษาวิจยัด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนืและศนูย์อาเซียนเพือ่ผูส้งูวยัอย่างมศีกัยภาพและนวตักรรม ซึง่จดัตัง้และเริม่ด�าเนนิการ

ที่ไทยในปี ๒๕๖๒ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย

  ๒.๑.๒	 ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ๔ ครั้ง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 

(retreat) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ เมื่อเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ นครนิวยอร์ก 

๒ ครั้ง เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และกันยายน ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ 

การติดตามการด�าเนินงานตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (APSC Blueprint 2025) 

๒) ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในภูมิภาค เช่น สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี สถานการณ์ในรัฐยะไข่  

และสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และ ๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 

และการพฒันาแนวคดิเรือ่งประชาคมเศรษฐกจิตะวนัออกในกรอบอาเซยีน+๓ ทัง้นี ้ในเวทดีงักล่าวประเทศไทยได้ด�าเนนิบทบาท

ส�าคญัในการส่งเสรมิการพฒันาทีย่ัง่ยนืในฐานะประเทศผูป้ระสานงานด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนืของอาเซยีน โดยประเทศสมาชกิ 

อาเซียนได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ในเรื่องเอกสารแนวคิดและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของศูนย์อาเซียนเพ่ือการหารือ

และการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนที่เสนอโดยไทย นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันการเสริมสร้างความร่วมมือ 

ด้านการบรหิารจดัการชายแดน การส่งเสรมิความร่วมมอืเพือ่รบัมอืกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ และการส่งเสริมระบบภมูภิาคนยิม 

และพหุภาคีนิยม ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและเป็นผลประโยชน์ของไทย

	 	 ๒.๑.๓	 ประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ได้จัดการประชุมระดับ

รัฐมนตรีด้านความมัน่คงรายสาขาเพือ่ตดิตามและผลกัดนันโยบายต่าง ๆ  ให้เกิดผลเป็นรปูธรรม โดยในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 

๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ รัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้เพื่อให้ข้อคิดเห็นและติดตามพัฒนาการภายใต้ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่ส�าคัญ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนวาระพิเศษว่าด้วยการขยายตัว 

ของกลุ่มคนหัวรุนแรงและการนิยมความรุนแรง ครั้งที่ ๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

(ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: AMMTC) ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน

ด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับประเทศคู่เจรจา (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers Meeting: 

ADMM) ครั้งที่ ๑๑ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-PLUS) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม 

๒๕๖๑ ณ กรงุมะนลิา สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ และการประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) 

ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

  ๒.๑.๔	 ประชุมและความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก
   (๑) ประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐–กันยายน ๒๕๖๑ 
มีการประชุมที่ส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่
    (๑.๑) ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ	สมัยพิเศษ	ในโอกาสครบรอบ	๔๐	ปีความสัมพันธ์	
อาเซียน-สหรัฐฯ	 เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะ 
เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย การส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนแม่บท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC 2025) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ในวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเยาวชนและการศึกษา
    (๑.๒) ประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา	 สมัยพิเศษ	 ในโอกาสครบรอบ	 ๔๐	 ป ี	 
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา	เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดี 
ต่อการครบรอบ ๔๐ ปีความสมัพนัธ์อาเซยีน-แคนาดา การครบรอบ ๑๕๐ ปีของการสถาปนาแคนาดา และการครบรอบ ๕๐ ปี 
ของการก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งเห็นชอบความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะสาขาที่แคนาดา 
มคีวามเชีย่วชาญ เช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ การพฒันาศักยภาพสตรี และการเจรญิเตบิโตสีเขยีวการพิจารณา  
ให้ทุนการศึกษาระยะสั้น/ยาว แก่นักศึกษาของอาเซียน รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงในอาเซียนภายใต้ MPAC 
2025 ด้วย 
    (๑.๓)	 ประชมุสดุยอดอาเซยีน-อนิเดยี	ครัง้ที	่๑๕	เม่ือวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ณ กรงุมะนลิา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีความสัมพันธ์
อาเซียน-อินเดีย และการเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซ่ึงท้ังสองฝ่ายเห็นชอบที่จะส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับอินเดีย 
ในทุกรูปแบบและสนับสนุนโครงการทางหลวงสามฝ่าย อินเดีย-เมียนมา-ไทย โดยให้เช่ือมต่อไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือและ 
อากาศ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ความร่วมมอืด้านนวตักรรมความสมัพนัธ์ทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมผ่านเครอืข่ายของเมอืงอจัฉรยิะ
ทางวัฒนธรรม (SMART Cities-Culture Centers) นอกจากนี้ ยังได้หารือด้านความมั่นคงทางทะเลและความร่วมมือใน 
maritime domain โดยค�านงึถึงความเป็นแกนกลางของอาเซยีนและการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรอีาเซียน-อนิเดยี 
รวมทั้งเร่งจัดท�าความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)ให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ สองฝ่ายยังได ้
ร่วมรับรองปฏิญญาเดลี และในโอกาสการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๖๙ 
ในฐานะแขกเกียรติยศร่วมกับผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ด้วย
    (๑.๔)	 ประชมุสดุยอดอาเซยีน-ออสเตรเลยี	สมัยพเิศษ	ระหว่างวนัที ่๑๗-๑๘ มนีาคม ๒๕๖๑ 
ณ นครซิดนีย์ โดยที่ประชุมให้ความส�าคัญในการก�าหนดกรอบความร่วมมือและวิสัยทัศน์ในทุกมิติ ได้แก่ ๑) ด้านการเมือง  
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย  
ความมั่นคงทางทะเล ความม่ันคงทางไซเบอร์ และการลักลอบค้ามนุษย์ ๒) ด้านเศรษฐกิจ ผู้น�าอาเซียนและออสเตรเลีย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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สนับสนุนให้เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งผลักดันการจัดท�าความตกลง RCEP ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และ ๓) ด้านสังคม ท่ีประชุมเห็นว่าแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต ้
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เช่น โครงการ New Colombo Plan และ Australia Awards ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
ในระดับประชาชนต่อประชาชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย
   (๒) ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	 อาเซียนมีกรอบหารือกับ 
ประเทศคู่เจรจาจ�านวน ๑๐ คู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย  
ประเทศนวิซแีลนด์ สาธารณรฐัอนิเดยี สหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา สหพนัธรฐัรสัเซยี และสหภาพยโุรป โดยจะมกีารประชุม 
ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศกับประเทศคู่เจรจาปีละ ๑ ครั้ง โดยในการประชุมระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบาลได้ผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจาเพื่อรับมือกับความท้าทายในระดับภูมิภาค 
และระดับโลก ทั้งด้านความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ 
แนวคิดอินโด-แปซิฟิก และการส่งเสริมแนวคิดภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม รัฐบาลยังได้แสดงบทบาทที่สร้างสรรค ์
ในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศและปัญหาในภมูภิาค ได้แก่ ทะเลจนีใต้และคาบสมทุรเกาหล ีส�าหรบัด้านเศรษฐกจิ รัฐบาล
เน้นย�า้การส่งเสริมการค้าและการลงทนุ โดยเฉพาะการเร่งรดัการเจรจาจดัท�าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกจิระดบัภูมิภาค (RCEP) 
สนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการเชื่อมโยงแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC 2025)  
กับข้อริเริ่มด้านความเชื่อมโยงอื่น ๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน และ 
ACMECS Master Plan (2019-2023) ในด้านการพฒันา รฐับาลผลกัดนัความเป็นหุน้ส่วนเพือ่การพฒันากับประเทศคูเ่จรจา 
ที่มีความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
และศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมข้อริเริ่มการรวมตัวของอาเซียน (IAI) เพื่อช่วยลดช่องว่าง
ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

   (๓) ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย- 

แปซิฟิก	(ASEAN	Regional	Forum:	ARF)	รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมกลไกการหารือและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีอาเซียน

เป็นแกนกลางเพ่ือส่งเสริมเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคง 

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยในระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐-

กันยายน ๒๕๖๑ ไทยมีบทบาทที่ส�าคัญในกรอบการประชุม 

ดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการบรรเทาภัยพิบัติ โดยท�าหน้าท่ี

ประธานร่วมของการประชมุ ARF Inter-Sessional Meeting on 

Disaster Management: ISM on DR) เมือ่เดอืนเมษายน ๒๕๖๑ 

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได ้จัดท�าแผนงานด้าน 

การบรรเทาภัยพิบัติ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ที่มุ ่งเสริมสร้างขีด 

ความสามารถด้านการจัดการภัยพิบัติและการรับมือสถานการณ์

ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค ตลอดจน 

ประชุม ARF Inter-Sessional 
Meeting on Disater 

Management 
เพื่อจัดทำ�

แผนง�นด้�นก�ร
บรรเท�ภัยพิบัติ 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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เสรมิสร้างเครอืข่ายการจดัการภยัพบิติัระหว่างรฐัต่อรฐัในระดบัภมูภิาคและในระดับโลก นอกจากนี ้รฐับาลได้ร่วมกบัรฐับาล

สาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร หวัข้อ “ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on 

Typhoon Disaster Risk Reduction and Damage Mitigation” ระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ นครกว่างโจว 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้หารือเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติไต้ฝุ่นโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

(smart technology) ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติทางน�้า ซึ่งเป็น

ผลกระทบจากภยัพบัิตไิต้ฝุน่ ซ่ึงประเทศไทยได้เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ และสร้างเครอืข่ายกบัสมาชกิ ARF เพ่ือขยาย

ความร่วมมือในอนาคตต่อไป

   (๔) ความสมัพนัธ์อาเซยีน-สหประชาชาต	ิรฐับาลได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างรฐัมนตรต่ีางประเทศ

อาเซยีนกบัเลขาธิการสหประชาชาติ และประธานสมชัชาสหประชาชาต ิสมยัสามญั สมยัที ่๗๓ เมือ่วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ 

เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างอาเซยีนกบัสหประชาต ิและผลกัดนัให้เกดิความสมดลุในความร่วมมอืระหว่างด้านการเมอืง

และความมัน่คง ด้านเศรษฐกจิ และด้านสงัคมวฒันธรรม ตลอดจนหารอืประเดน็ความมัน่คงในภมิูภาค การพฒันาทีย่ัง่ยนื และ

การจดัการภยัพบิตั ิโดยรฐับาลได้สนบัสนนุความเชือ่มโยงระหว่างวสัิยทศัน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพฒันา 

ที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ และส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานในเรื่องนี้ โดยรัฐบาล 

ได้รายงานให้ทีป่ระชมุทราบเร่ืองการจดักจิกรรมเปิดตวัสิง่พมิพ์ Mapping South-South Cooperation in ASEAN เมือ่วนัที่ 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความส�าเร็จของอาเซียนในการด�าเนินการตามข้อริเริ่มที่มีลักษณะ 

เป็นความร่วมมือใต้-ใต้ ให้แก่ประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดกิจกรรม “Shaping Sustainable 

Development in Southeast Asia in a New Era of Change-the Future of ASEAN Cooperation” บนพื้นฐาน 

ของรายงาน “ASEAN as the Architect for Regional Development Cooperation” ซึ่งมูลนิธิเอเชียจัดท�าขึ้น เมื่อวันที่ 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

   (๕)	 การขยายอัครภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียนร่วมลงนามภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐ

อาร์เจนตนิาและสาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน เมือ่วนัท่ี ๒ สงิหาคม ๒๕๖๑ เพือ่สนบัสนนุสนัตภิาพในภมูภิาค ส่งผลให้ในปัจจบุนั

อาเซียนมีอัครภาคีสนธิสัญญาฯ ทั้งสิ้นรวม ๓๖ ประเทศและ ๑ กลุ่มภูมิภาค (สหภาพยุโรป)

	 	 ๒.๑.๕	 เข้าร่วมการประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง	 (Mekong-Lancang	 Leaders’	

Meeting) เมือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายกรฐัมนตรเีข้าร่วมการประชมุผูน้�ากรอบความร่วมมอืแม่โขง-ล้านช้าง ครัง้ที ่๒

ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยท่ีประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ ๒ ฉบับ ได้แก่  ๑) แผนปฏิบัติการระยะ  

๕ ปี กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (5-Year Plan of Action 2018-2022) ซึ่งจะก�าหนดแนวทางและกิจกรรม 

ของกรอบความร่วมมือในระยะ ๕ ปีข้างหน้า และ ๒) ปฏิญญาพนมเปญ (Phnom Penh Declaration) ซึ่งเป็นเอกสาร 

แสดงเจตนารมณ์ทางการเมอืงของผูน้�าทีจ่ะมุง่สนบัสนนุกรอบความร่วมมอืดงักล่าวให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพฒันาสังคม

และเศรษฐกจิของประชาชนในประเทศลุม่น�า้โขง รวมทัง้ก�าหนดแผนงานท่ีจะด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรมตามแผนปฏิบตักิาร 

ระยะ ๕ ปี

   อนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ  

MLC ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ แขวงหลวงพระบาง โดยที่ประชุมจะหารือถึงทิศทางนโยบาย

ในอนาคตของ MLC เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือใน ๕ สาขาหลักให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ไทยยังอยู่ระหว่าง 

การด�าเนินโครงการ ๕ โครงการด้านการค้าข้ามพรมแดนและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก 

MLC Special Fund รวมทั้งได้ส่งข้อเสนอ ๒๕ โครงการเพื่อรับการสนับสนุนจาก MLC Special Fund ในระยะที่สอง  

โดยเป็นโครงการด้านการเกษตร การฟ้ืนฟปู่าไม้และระบบนเิวศ การบรหิารจดัการภัยพบิตั ิการบรหิารจัดการน�า้ สาธารณสุข  

การศกึษา และอตุสาหกรรม ซ่ึงการด�าเนินการโครงการเหล่านีจ้ะช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติน�ามาซึง่การกินดอียูด่ขีองประชาชน

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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	 	 ๒.๑.๖	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น�ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	

(Ayeyawady-Chao	 Phraya-Mekong	 Economic	 Cooperation	 Strategy:	 ACMECS)	 ครั้งที่	 ๘ และกิจกรรม 

ทีเ่กีย่วข้อง ระหว่างวนัที ่๑๕-๑๖ มถุินายน ๒๕๖๑ โดยทีป่ระชุมได้รบัรองเอกสารผลลพัธ์ ๒ ฉบบั ได้แก่  ๑) ปฏญิญากรงุเทพ และ  

๒) แผนแม่บท ACMECS ระยะ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๙ - ๒๐๒๓) ซ่ึงมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปรบัภาพลักษณ์และโครงสร้างของ ACMECS 

ให้ทนัสมยั ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางภูมรัิฐศาสตร์ภายในอนภูุมภิาคและของโลก รวมถงึก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน

ของ ACMECS ในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสริมสร้าง ACMECS ที่เชื่อมโยงกัน ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๓”  

โดยมีเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค ๒) การสอดประสาน 

ด้านเศรษฐกิจ และ ๓) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืน 

และมีนวัตกรรม นอกจากน้ี การจะบรรลุแผนแม่บทเพื่อน�าไปสู่

การพฒันาของอนภุมูภิาคอย่างเป็นรปูธรรมนัน้ ACMECS จ�าเป็น

จะต้องเพิ่มการด�าเนินการในมิติใหม่ ได้แก่ ๑) การเชิญชวนให้

ประเทศทีม่ศีกัยภาพ องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบนัการเงิน 

เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partners) 

ของ ACMECS และ ๒) การด�าเนินการจัดตั้งกองทุน ACMECS 

เพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุทีชั่ดเจนในการด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  ภายใต้ 

แผนแม่บท ACMECS โดยจะเชิญชวนให้ประเทศหุ ้นส่วน 

เพื่อการพัฒนา รวมถึงประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งในเอเชีย ยุโรป 

องค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสถาบันการเงินต่าง ๆ มาช่วย

สมทบเงินเข้ากองทุน ACMECS ต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุน ACMECS และการเชิญประเทศที่มีศักยภาพ

มาเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ACMECS

ไทยเป็นเจ้�ภ�พ
ประชุม ACMECS 

ครั้งที่ ๘
เพื่อรับรองปฏิญญ�กรุงเทพ

และแผนแม่บท ACMECS 
(ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๓)

	 	 ๒.๑.๗	 เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ดังนี้ 

   (๑) ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น�้าโขง-คงคา	 ครั้งที่	 ๙ เมื่อวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน�้าโขง-คงคา ครั้งที่ ๙ ที่กล่าวถึงทิศทาง 

และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะด�าเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะการขอบคุณสาธารณรัฐอินเดียส�าหรับการมีบทบาทในการส่งเสริม 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา  

ซึ่งท�าให้การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มน�้าโขง-คงคา ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ มีความคืบหน้าไปมาก  

เช่น การจัดประชุมคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ครั้งที่ ๑  

การประชุมคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือด้านการบริหารจัดการโรคระบาด 

(มาลาเรียและไข้เลือดออก) ระหว่างประเทศลุ่มน�้าโขง-คงคา ครั้งที่ ๑

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๒) ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน�้าโขงกับญี่ปุ่น	 ครั้งท่ี	 ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ที่ประชุมได้ร่วมรับรองถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ลุ่มน�้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๑๑ และได้ทบทวน
ความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฉบับใหม่ ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี ๒๕๖๑ โดยยินดีต่อความคืบหน้า 
ในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฉบับใหม่ ค.ศ. ๒๐๑๕ และข้อริเริ่ม 
Japan-Mekong Connectivity Initiative ท้ังนี ้ยังได้หารือทศิทางการด�าเนนิความร่วมมอืในอนาคต โดยเหน็พ้องทีจ่ะสานต่อ 
โครงการและข้อริเริ่มต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอให้ความร่วมมือในอนาคตเน้น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสริมความเชื่อมโยง 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ ๒) ความเชื่อมโยงระดับประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
และ ๓) การพฒันาอย่างยัง่ยนืและการเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ในการประชมุครัง้นีไ้ทยได้ย�า้บทบาทในการเป็นประเทศ 
หุน้ส่วนเพือ่การพฒันาของกรอบความร่วมมอืลุม่น�า้โขงกบัญีปุ่น่ โดยเน้นการส่งเสรมิความร่วมมอืในการสร้างความเชือ่มโยง 
ทัง้ด้านกายภาพ กฎระเบียบ และการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ผ่านโครงการ Third Country Training Program และจะร่วมกบั 
ญี่ปุ่นจัดการประชุม Green Mekong Forum ในปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ ์
ในการจดัการทรพัยากรและสิง่แวดล้อมในลุม่น�า้โขงเพือ่เป็นการพฒันาอย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้ยงัได้เสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณา
น�าแผนแม่บท ACMECS มาเป็นแนวทางในการด�าเนนิการกรอบความร่วมมอืลุม่น�า้โขงกบัญีปุ่น่ในอนาคต พร้อมทัง้เชญิชวน
ญี่ปุ่นให้เข้ามาเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาใน ACMECS
   (๓)	 ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน�้าโขงสาธารณรัฐเกาหลี	 ครั้งที่	 ๘ เม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ทีป่ระชมุได้พจิารณารบัรองถ้อยแถลงประธานร่วมการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศฯ มสีาระส�าคญั ได้แก่ ๑) เหน็ชอบ 
การยกระดบัการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศลุม่น�า้โขงกับสาธารณรฐัเกาหลี ขึน้เป็นการประชมุระดบัผู้น�า โดยคาดว่าจะจดัข้ึน 
ในช่วงปี ๒๕๖๒ คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ๒) ทบทวนความคืบหน้า 
ของการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน�้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ซึ่งครอบคลุมสาขา 
ความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาทรัพยากรน�้า การเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ ๓) เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศลุ่มน�้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี ๙ ในปี ๒๕๖๒ ที่ประชุมแสดงความชื่นชมการสนับสนุนทางการ
เงินจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ประกาศเพิ่มงบประมาณส�าหรับกองทุน Mekong-ROK Cooperation Fund จากปีละ  
๑.๑ ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น ๒ ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย New Southern Policy รวมทั้ง  
เพือ่เป็นการขยายความร่วมมอืกบักลุม่ประเทศลุม่น�า้โขงและบรรลุเป้าหมายการลดช่องว่างการพฒันาในลุ่มน�า้โขง ความร่วมมอื 
Mekong-ROK ได้จัดตั้งกองทุน Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF เพื่อด�าเนินโครงการเพื่อการพัฒนา  
โดยในปี ๒๕๖๐ ไทยได้รับอนุมัติให้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยส�าหรับแรงงานข้ามชาต ิ
ที่ย้ายถิ่นชั่วคราวมายังประเทศไทย
   (๔)	 ประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ ่มน�้าโขงตอนล่าง	 ครั้งที่	 ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  
โดยท่ีประชุมได้รับรองร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๑๑ มีสาระส�าคัญ ได้แก่  
๑) แสดงความชื่นชมต่อการมีส่วนร่วมของมิตรประเทศลุ่มน�้าโขงตอนล่างภายใต้โครงการหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ยั่งยืน ๒) ร่วมยินดีต่อความก้าวหน้าของโครงการ Mekong Water Data Initiative ซึ่งเป็นความพยายามในการร่วมมือ
กันระหว่างประเทศลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
ในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรน�้าระหว่างประเทศลุ่มน�้าโขงตอนล่าง และ ๓) ปรับปรุงและ
จัดระเบียบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่างให้มีพลวัตและตอบสนองต่อความต้องการของอนุภูมิภาคให้มากขึ้น 
และได้รับรองถ้อยแถลงร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการและแลกเปล่ียนข้อมูลด้านน�้าในลุ่มน�้าโขงตอนล่าง  
(Joint Statement to Strengthen Data Management and Information Sharing in the Lower Mekong) เพือ่ก�าหนดทศิทาง 
และส่งเสริมความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน�้าในระดับภูมิภาค

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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  ๒.๑.๘	 ประชุมผู้น�าความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลาย	 สาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกจิ	ครัง้ที	่๔	(4th	BIMSTEC	Summit) ระหว่างวนัที ่๓๐-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑ ณ กรงุกาฐมาณฑ ุสหพนัธ์สาธารณรฐั 
ประชาธิปไตยเนปาล ภายใต้หัวข้อ “การมุ ่งสู ่ความสงบสุข ความม่ังค่ัง และยั่งยืนแห่งภูมิภาคอ่าวเบงกอล”  
(Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region) โดยผู้น�าได้ให้การรับรองปฏิญญาการ
ประชุมผู้น�า BIMSTEC ครั้งท่ี ๔ (Fourth BIMSTEC Summit Declaration) เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ซึ่งได้ 
ก�าหนดทิศทางการท�างานของ BIMSTEC ในอนาคต โดยจะเน้น ๑) การด�าเนินงานที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น การสร้าง
ความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคทางบกและทะเล การจัดท�าเขตการค้าเสรี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเร่งรัดการลงนาม 
ความตกลงทีย่งัคัง่ค้าง ทัง้ด้านคมนาคม เช่น ความตกลงการเดนิรถ (BIMSTEC Motor Vehicle Agreement) และความตกลง 
การเดินเรือตามชายฝั่ง (BIMSTEC Coastal Shipping) ด้านการค้าการลงทุน เช่น การจัดท�าเขตการค้าเสรี (BIMSTEC 
Free Trade Agreement-FTA) และการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ความร่วมมือทางอาญา  
(Mutual Legal Assistance in Criminal Matters-MLAT) ๒) การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ BIMSTEC ให้เป็นองค์กร 
ทีท่นัสมยัและด�าเนนิงานอย่างมผีลเป็นรูปธรรมด้วยการจดัล�าดบัความส�าคัญของสาขาความร่วมมอืของ BIMSTEC ทีปั่จจุบนั 
ม ี๑๔ สาขา ซึง่ทีป่ระชมุยินดทีีจ่ะใช้เอกสารแนวคิดของไทยทีเ่สนอ ๕ เสาความร่วมมอื ได้แก่ ความเช่ือมโยง การค้าและการลงทนุ 
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างประชาชน ความมัน่คง และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาหารอืรายละเอยีดในระดบัเจ้าหน้าทีต่่อไป และ 
๓) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส�านักเลขาธิการ BIMSTEC โดยสนับสนุนการจัดท�ากฎบัตร BIMSTEC ตลอดจนพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา BIMSTEC อนึ่ง ไทยมุ่งผลักดันให้มีการสรุปร่างแผนแม่บทความเชื่อมโยง 
ด้านการคมนาคม BIMSTEC ให้เร็วที่สุด เพื่อจะเป็นพื้นฐานการด�าเนินการพัฒนาที่ส�าคัญในอนุภูมิภาคอ่าวเบงกอลต่อไป

	 	 ๒.๑.๙	 ประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมือลุ่มน�้าโขงกับญี่ปุ่น	 ครั้งที่	 ๑๐	 ระหว่างวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ ่น โดยท่ีประชุมได้รับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่อความร่วมมือ 
ลุ่มน�้าโขงกับญ่ีปุ่น ซ่ึงก�าหนดทิศทางการด�าเนินการของโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน�้าโขงกับญี่ปุ่นที่สอดคล้อง 
กับแผนแม่บท ACMECS (ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๓) ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ที่เสรีและเปิดกว้าง และเป้าหมายการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนื รวมถงึได้ก�าหนดความร่วมมอื ๓ เสา ได้แก่การพฒันาความเชือ่มโยงทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ การสร้างสังคมทีมี่ประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง และการสร้างอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงสีเขียว ในการประชุมคร้ังนี้ไทยได้ย�้าบทบาทในฐานะประเทศหุ้นส่วน 
เพือ่การพฒันาและประเทศผูใ้ห้ในลุม่น�า้โขงร่วมกบัญีปุ่น่ เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนืในอนภุมูภิาค การให้ความช่วยเหลอื 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ของไทยในประเทศลุ่มน�้าโขงในเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยงและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการ Third Country 
Training Program โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) 
และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และร่วมกับญี่ปุ่นจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๖ เพื่อฉลอง
ครบรอบ ๑๐ ปีของการก่อตั้งกรอบความร่วมมือ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิก ในปี ๒๕๖๒

สร้�งภูมิคุ้มกัน

ให้ ไทยรับมือ
คว�มท้�ท�ย
รูปแบบใหม่

 ๒.๒	 การเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบปกติและการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
  ประเทศไทยได้มีบทบาทในการส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมการเมืองและความม่ันคง เพื่อให้น�าไปสู่ 
การส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยส�าหรับประชาชน  
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะน�าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนไทยและ
ประชาชนอาเซียนในภาพรวม โดยมีความคืบหน้าและการด�าเนินการในเรื่องที่ส�าคัญต่าง ๆ ดังนี้
	 	 ๒.๒.๑	 ด�าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในรูปแบบด้ังเดิม	 ประสบผลส�าเร็จในการป้องกันไม่ให ้
มีปัญหาข้อพิพาทท่ีน�าไปสู่การสู้รบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถส่งเสริมความร่วมมือและการสร้าง 
ความไว้เนื้อเชื่อใจภายในอาเซียนจนมีผลให้ความมั่นคงในรูปแบบดั้งเดิมอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยมีความคืบหน้า 
ที่ส�าคัญในช่วงปีที่ผ่านมา เช่น ความส�าเร็จในการเปิดตัว ASEAN Direct Communications-Infrastructure ระยะที่ ๑  
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมและการรับมือในสถานการณ์วิกฤตและฉุกเฉินต่าง ๆ ในอาเซียน ในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครัง้ที ่๑๑ และพฒันาการในทะเลจนีใต้ ซึง่มีความส�าเรจ็ในการทดลองและด�าเนนิการ MFA-to-MFA 
Hotline to Respond to Maritime Emergencies in the South China Sea รวมถึงการรับรอง Framework for  

the Code of Conduct for the South China Sea

	 	 ๒.๒.๒	 ด�าเนินการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่	

   (๑) การบริหารจัดการชายแดน	 รัฐบาล 

ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความสมดุลระหว่างมิติความม่ันคงกับมิติเศรษฐกิจ ซึ่งจะ 

ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และเป็นกลไกที่จะช่วย 

สนับสนุนให ้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความท้าทายที่ 

สืบเนื่องจากความเช่ือมโยงระหว่างโครงข่ายคมนาคมและ 

การเคลือ่นย้ายของสนิค้า บรกิาร และบคุคล ตลอดจนความท้าทาย

รปูแบบใหม่ในอาเซยีน เช่น การค้ามนษุย์ การลกัลอบค้ายาเสพตดิ 

การลักลอบค้าไม้และสัตว์ป่า ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะน�าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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   (๒) การเสริมสร้างความม่ันคงทางทะเล รัฐบาลด�าเนินนโยบายเพื่อรักษาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากทะเลและด�าเนินนโยบายส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในอาเซียนผ่านกรอบและกลไกต่าง ๆ  

เช่น การประชุมหารืออาเซียนว่าด้วยประเด็นทางทะเล (ASEAN Maritime Forum: AMF) การประชุมอาเซียนว่าด้วย 

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุมรัฐมนตรี

กลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting: ADMM) การประชุมสุดยอดเอเชีย-ตะวันออก (East Asia 

Forum: EAS) และการประชมุหารือกบัภาคภีายนอก โดยเน้นการแบ่งปันและแลกเปลีย่นข้อมลูประสบการณ์ เพือ่เสรมิสร้าง 

ขดีความสามารถและความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างกนั ตลอดจนส่งเสรมิความร่วมมอืในการแก้ไขและป้องปรามปัญหาภยัคกุคาม

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ผลประโยชน์ทางทะเล และสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน

   (๓) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ รัฐบาลมีบทบาทที่แข็งขันโดยเฉพาะในกรอบ 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational  

Crime-SOMTC) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on 

Transnational Crime: AMMTC) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศน�า (lead shepherd) ในเร่ืองการแก้ไขปัญหาการ

ลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมาย นอกจากน้ี รัฐบาลยังสนับสนุนการด�าเนินการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  

รวมทัง้มาตรการทางด้านการพฒันาควบคู่กบัการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสดุโต่ง ด้วยการแลกเปลีย่นประสบการณ์

และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางสายกลาง ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและชาติพันธุ์ และการแก้ปัญหา 

ที่รากเหง้าของปัญหา ในการน้ี ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๑ รัฐบาลจึงได้ให ้

การสนบัสนนุและร่วมรบัรองเอกสาร ๑) ASEAN Plan of Action (PoA) in Combating Transnational Crime 2016-2025  

๒) ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT) ๓) Manila Declaration to 

Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism และ ๔) ASEAN Declaration to Prevent and Combat 

Cybercrime เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว

   (๔)	 การต่อต้านยาเสพติด ได้มีการตั้งกลไกในระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาน้ีโดยเฉพาะ  

โดยรฐับาลด�าเนนิบทบาทผูป้ระสานงานทีส่�าคญัของส�านกังานประสานความร่วมมอืด้านยาเสพตดิอาเซยีน (ASEAN-NARCO) 

ทีส่�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการป้องกันยาเสพตดิในระดบัอาเซยีน 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ริเริ่มและผลักดันให้มีการรับรองเอกสาร Concept Paper on ASEAN Cooperation to Tackle 

Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle ในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๕ 

เมือ่วนัที ่๑๙-๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรฐัสิงคโปร์ เพ่ือส่งเสรมิการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีส่ามเหล่ียมทองค�าด้วย

 ๒.๓	 การส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค	

  รัฐบาลตระหนักว่าสถานการณ์ความม่ันคงในภูมิภาคสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย 

จึงมีความพยายามร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมการรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคโดยการหารือ

และแสวงหาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ โดยอาเซียนให้ความส�าคัญกับประเด็น ดังนี้ 

  ๒.๓.๑	 สถานการณ์ในรฐัยะไข่ตอนเหนอื	อาเซยีนสนบัสนนุความพยายามของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

ในการด�าเนินกระบวนการส่งกลับผู้หนีภัยจากรัฐยะไข่ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งอาเซียนด�าเนิน

การผ่านความร่วมมอืระหว่างศนูย์ประสานงานอาเซยีนเพือ่ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม (AHA Centre) กบักลไกทีน่�าโดย

รัฐบาลเมียนมาจนถงึปัจจบุนั ศนูย์ประสานงานอาเซยีนฯ ได้มอบสิง่ของบรรเทาทกุข์ในนามอาเซยีนให้กับบคุคลในรฐัยะไข่และ 

รฐับาลเมยีนมา รวมเป็นมลูค่าประมาณ ๗๐๔,๐๐๐ ดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้ส่งทมีประเมนิความเสียหายและตอบโต้เหตฉุกุเฉนิ

ของอาเซยีน (ASEAN-Emergency Response and Assessment Team: ERAT) จ�านวน ๒ คน ไปยงัรฐัยะไข่เพือ่สนบัสนนุ

การด�าเนินงานของรัฐบาลเมียนมา นอกจากน้ี อาเซียนพร้อมจะช่วยส่งเสริมความไว้เน้ือเชื่อใจระหว่างประชาคมระหว่าง

ประเทศและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดจนสนับสนุนการเจรจาหารือระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๒.๓.๒	 สถานการณ์ในทะเลจีนใต้	 ในทางการทูต ได้ประกาศให้เริ่มต้นการเจรจาจัดท�าประมวลการปฏิบัต ิ

ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct: COC) อย่างเป็นทางการ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการก�าหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ ตลอดจนการเจรจาจัดท�า COC โดยเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ ตลอดจนคณะอนุกรรมการ

ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านความร่วมมือในทะเลจีนใต้ เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทย 

รวมทั้งส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการการท�างานของหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและภาควิชาการ และในทางปฏิบัติ รัฐบาลได้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในทะเลจีนใต้  

เพื่อสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจและบรรยากาศท่ีเอื้ออ�านวยต่อการเจรจาจัดท�า COC และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท 

เรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนโดยภาคีที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างสันติวิธี โดยเน้นเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยจัดการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน-จีนว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ ทีจ่งัหวดัภเูกต็ ซ่ึงได้แลกเปลีย่นข้อมลูและข้อคดิเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์มลพษิทางทะเล ความท้าทายในการคุม้ครอง

สิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการหารือ 

เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลในทะเลจีนใต้

  ๒.๓.๓ สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี อาเซียนได้ออกแถลงการณ์รัฐมนตรีต ่างประเทศอาเซียน 

แสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกในคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะการประชุมสุดยอดระหว่างผู ้น�าเกาหลีใต้กับ

ผู ้น�าเกาหลีเหนือเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และการประชุมสุดยอดระหว่างผู้น�าสหรัฐอเมริการกับผู้น�าเกาหลีเหนือ  

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และสนับสนุนให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์  

มีระบบการตรวจสอบการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ท่ีน่าเชื่อถือและไม่สามารถย้อนกลับมาใช้ได้อีก นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็น 

เวทีที่เปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ 

ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ซึ่งเป็นมาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่งมีความส�าคัญต่อ 

การน�าไปสู่สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 

  ๒.๓.๔	 แนวคดิอนิโด-แปซฟิิก	ตามทีก่ลุม่ประเทศ Quad (สหรัฐอเมรกิา สาธารณรฐัอนิเดยี เครอืรฐัออสเตรเลยี 

และประเทศญี่ปุ ่น) ได้เริ่มผลักดันแนวคิดอินโด-แปซิฟิกอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๐ โดยผู้น�า ๔ ประเทศ Quad  

ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวคิดอินโด-แปซิฟิกในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งที่ ๑๒  

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีของไทยเป็นผู้น�าอาเซียนประเทศเดียวที่ได้เสนอให้ร่วมกันพิจารณา 

แนวความคิดความร่วมมือในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในกรอบอินโด-แปซิฟิก นอกจากนี้ รัฐบาล 

มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือของแนวคิดอินโด-แปซิฟิกใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การผลักดัน 

ให้แนวคิดอินโด-แปซิฟิกของกลุ่มประเทศ Quad สะท้อนหลักการท่ีส�าคัญในภูมิภาค มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

และให้ความส�าคัญกับความเป็นแกนกลางของอาเซียน และ  

๒) รัฐบาลผลักดันให้อาเซียนหารือเพื่อจัดท�าท่าทีร ่วมกัน 

ต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก โดยสนับสนุนและเข้าร่วมการประชุม 

เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดอินโด-แปซิฟิกเป็นการเฉพาะที่จัดขึ้น 

ในกรอบอาเซียน ได้แก่ การประชุม ASEAN 1.5 Track 

Workshop on an Indo-Pacific Regional Architecture for 

Mutually Beneficial Relations เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  

ที่กรุงจาการ์ตา และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

เรื่องแนวคิดอินโด-แปซิฟิก เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑  

ที่กรุงจาการ์ตา รวมท้ังได้สนับสนุนการหารือในเร่ืองแนวคิด 

อนิโด-แปซฟิิกในการประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีน ในปี ๒๕๖๑ 

ซึ่งท�าให้อาเซียนเห็นความส�าคัญต่อการมีท่าทีร่วมกันต่อแนวคิด 

สนับสนุน
แนวคิดอินโด-แปซิฟิก

มีอ�เซียนเป็นแกนกล�ง
และสะท้อนหลักก�รที่สำ�คัญ

ในภูมิภ�ค

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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อินโด-แปซิฟิก และเริ่มจัดท�าเอกสารท่าทีร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถพูดเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องดังกล่าว  

และเชื่อมต่อความร่วมมือในพื้นที่อินโด-แปซิฟิก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย และส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และ

ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค มากกว่าการสร้างความขัดแย้งและการเผชิญหน้า

๓.	 การเร่งส่งเสรมิความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ	การค้า	การลงทนุ	ในภมิูภาคอาเซยีน	และขยาย 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

 ๓.๑	 การส่งเสรมิบทบาทของไทยและการใช้โอกาสจากความเชือ่มโยงและความร่วมมือด้านต่าง	ๆ  ในประชาคม 

อาเซยีน รฐับาลได้สนบัสนนุให้อาเซยีนมบีทบาททีแ่ขง็ขนัในเชงิสร้างสรรค์โดยมข้ีอเสนอและข้อรเิริม่ในเวทกีารประชมุต่าง ๆ  

ของอาเซียน ดังนี้

  ๓.๑.๑	 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	 (ASEAN	 Connectivity) เป็นหัวใจส�าคัญของ 

การสร้างประชาคมอาเซยีน โดยประเทศสมาชกิอาเซยีนได้มคีวามคืบหน้าในการด�าเนนิการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ม

โยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ เพื่อให้การเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นไปอย่างสมบูรณ์และไร้รอยต่อ โดยมีโครงการที่น�า

ไปปฏิบัติ รวม ๕ โครงการจาก ๑๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการ “Establishing the Initial Rolling Priority Pipeline of 

Potential ASEAN Infrastructure Projects ๒) โครงการ “Study to Advance Sustainable Urbanisation in ASEAN”  

๓) โครงการ “Review of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Participation in Digital 

Economy in ASEAN” ๔) โครงการ “Development of ASEAN Digital Data Governance Framework” และ  

๕) โครงการ “Development of Guidance Document for Three Prioritised Product Groupings for the 

Harmonisation of Standards, Mutual Recognition and Technical Regulations”

  ๓.๑.๒ จดัการประชมุ	Symposium	on	“Fostering	Regional	Connectivity	in	the	Indo-Pacific	Region: 

Connecting	the	Connectivities” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความ

เชื่อมโยงแผน MPAC 2025 กับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในภูมิภาค เช่น B&R Initiative ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

Quality Infrastructure Initiative ของประเทศญี่ปุ่น กรอบ ACMECS กรอบ IORA กรอบ BIMSTEC และ กรอบระเบียง

เศรษฐกิจบังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมา (Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor: BCIM-EC) 

 ๓.๒	 การเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

รัฐบาลได้สานต่อการด�าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลด�าเนินการ ดังนี้

	 	 ๓.๒.๑	 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น�าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 

๖	ประเทศ	(Greater	Mekong	Subregion:	GMS)	ครั้งที่	๖ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วม 

การประชุม GMS ครั้งที่ ๖ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้แนวคิด “Leveraging on 25 Years of 

Cooperation, and Building a Sustainable, Integrated, 

and Prosperous GMS” ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีของการก่อตัง้ 

แผนงาน GMS ท้ังน้ี ในกรอบ GMS ได้จัดท�าความตกลง 

ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS  

Cross-BorderTransport Agreement: CBTA) จ�านวน ๒๐ ฉบบั 

ซึ่งประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันพิธีสารของความตกลง GMS 

CBTA ครบทัง้ ๒๐ ฉบบั โดยจะเริม่ต้นในวนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

ซึ่งไทยพร้อมด�าเนินการปฏิบัติน�าร่อง CBTA กับสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา รวมท้ังพร้อมหารือร่างความตกลงขนส่ง

ทวิภาคีกับกัมพูชา และพร้อมหารือเจรจาแลกเปลี่ยนสิทธิการ

จราจร ไทย-ลาว-จีน และ ไทย-ลาว-เวียดนาม

จัดทำ�คว�มตกลง
GMS CBTA

๒๐ ฉบับ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 ๓.๒.๒	 เข้าร่วมการประชุมระดับผู้น�ากรอบโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-

มาเลเซยี-และไทย	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT) ครัง้ที	่๑๑	เมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู ้น�า IMT-GT ครั้งที่ ๑๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในช่วงการประชุมสุดยอด 

อาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ร่วมกันก�าหนดกรอบการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 

   (๑) เร่งรดัให้เกดิแนวทางการขบัเคลือ่นโครงการในสาขาความร่วมมอืทีม่ศีกัยภาพต่อการบรูณาการ 

ด้านการพัฒนาใน IMT-GT อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การพัฒนาแนวระเบียงยางพาราระหว่างสามประเทศ  

และการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ฮาลาล IMT-GT โดยรับรองมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลร่วมกัน การสร้างผลิตภัณฑ ์

ด้านท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวร่วมกัน การพัฒนาภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร 

ที่ใช้นวัตกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การปรับลดกฎระเบียบและข้ันตอนที่เป็นอุปสรรคทางการขนส่ง การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ ทักษะแรงงาน การพัฒนาโครงข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่ IMT-GT (IMT-GT UNINET)

   (๒) เสนอให้มีการพัฒนาความเชื่อมโยงแนวพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ตามแนวระเบียงที่ ๖ เชื่อมโยง 

จงัหวดัปัตตาน ียะลา และนราธวิาส กบัรฐัเประและกลนัตนัของประเทศมาเลเซยี โดยใช้ประโยชน์ในการเชือ่มโยงกบันโยบาย 

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางท่ีเช่ือมเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย และการสนับสนุนบทบาทมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในการ 

เป็นผู้เสนอโครงการจากระดับพ้ืนท่ี ตลอดจนด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวและขยายการพัฒนาเมืองสีเขียว 

ร่วมกับกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

   (๓) ผลักดันการขยายเวลาเปิดด่าน

ศุลกากรสะเดา-ด่านบูกิตกายูฮิตัมเป็น ๒๔ ชั่วโมง จากเดิมที่เปิด

ให้บริการเฉพาะเวลา ๐๕.๐๐-๒๓.๐๐ น. เพือ่รองรบัการขยายตัว

ของปริมาณการค้าและการลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ซึ่งปัจจุบันฝ่ายมาเลเซียยังรอท่าทีจากรัฐบาลชุดใหม่

   (๔) พัฒนาโครงข ่ายเส ้นทางหลวง 

(ถนนสะพาน) สตูล-ปะลิส เพื่อสร้างโอกาสด้านการพัฒนา 

ให้กับพื้นที่จังหวัดสตูลและพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองตลอดแนวฝั่งทะเล

อนัดามนัของไทยโดยใช้พืน้ทีจ่งัหวดัสตลูซึง่มลีกัษณะเป็นเมอืงปิด 

ให้สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่รัฐปะลิส รัฐเกดะห์ และรัฐปีนัง  

ของประเทศมาเลเซียได้ตลอดจนถึงการเชื่อมโยงทางทะเลสู่เกาะสุมาตราของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   (๕) การพฒันา/ขยายการเชือ่มโยงทางการบนิระหว่างกนัในภมูภิาค (Air Linkage) เร่งรดัการเจรจา

การทบทวนความตกลงด้านการบนิระหว่างกนั เพือ่เพิม่พืน้ทีเ่ชือ่มโยงทางอากาศ ปัจจบุนั ไทยอยูร่ะหว่างเจรจาความร่วมมอื

กับมาเลเซีย เรื่องสิทธิการบินส�าหรับสนามบินเบตง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่ก�าลังก่อสร้าง มีก�าหนดเปิดด�าเนินการ

ภายในปี ๒๕๖๑

ผลักดันก�รขย�ย

เปิดด่�นศุลก�กรสะเด�-
ด่�นบูกิตก�ยูฮิตัม 

๒๔ ชั่วโมง 
รองรับก�รขย�ยตัวท�งก�รค้�

และก�รลงทุนช�ยแดนไทย-ม�เลเซีย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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  ๓.๒.๓ ด�าเนินการในส่วนของแผนแม่บทด้านความเช่ือมโยงภายใต้กรอบ	 BIMSTEC	Master	 Plan	

on	Transport	Connectivity: BIMSTEC มุ่งเน้นความเชื่อมโยงใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ  

และความเช่ือมโยงระหว่างประชาชน พร้อมเน้นย�้าความส�าคัญของการขับเคล่ือนต่อยอดความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม  

ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาด้านความเช่ือมโยง (connectivity) ทีส่�าคัญล�าดบัต้นของรฐับาลไทย รวมถงึยทุธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) และ

เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยการส่งเสรมิความเช่ือมโยงในมติต่ิาง ๆ  ของไทยไปสู่ประเทศในอนภูุมภิาค ภมูภิาค

และประชาคมโลก โดยเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมปฏิบัติการ (workshop) เพื่อหารือในรายละเอียด

ของแผนแม่บทฯ ณ กรุงเทพมหานคร โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นผู้สนับสนุน และ

คาดว่าจะสามารถสรุปร่างสุดท้ายได้ภายในต้นปี ๒๕๖๒

๔.	 การด�าเนินงานอื่น	ๆ	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของไทยในอาเซียน

 ๔.๑	 การส่งเสรมิความร่วมมอืด้านนวัตกรรมอาเซยีน-จนี ได้ก�าหนดให้ปี ๒๕๖๑ เป็นปีแห่งนวัตกรรมอาเซยีน-จนี 

(ASEAN-China Year of Innovation) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนในด้านนวัตกรรม เพื่อฉลอง 

ครบรอบ ๑๕ ปีหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์อาเซยีน-จนี และปีแห่งนวตักรรมอาเซียน-จนี ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยจงึได้เจรจาจดัท�า 

ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปีหุ ้นส่วน 

ทางยทุธศาสตร์อาเซยีน-จนี ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธ์ส�าหรบัการประชมุสดุยอดอาเซยีน-จนี ครัง้ที ่๒๑ ในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาส 

ปีแห่งนวัตกรรมอาเซียน-จีน

 ๔.๒	 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลาง	 ขนาดย่อมและ 

รายย่อย	 (MSMEs)	 ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย	 เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอด

อาเซียน-ออสเตรเลีย	 แบบประจ�าทุก	 ๒	 ปี	 ครั้งที่	 ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

และประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม MSMEs ของอาเซียนและออสเตรเลีย ในการปรับกระบวนการท�างานเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

(Digitalization) ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (recommendations) เช่น ๑) การส่งเสริมผลิตภาพ เทคโนโลยี 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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และนวัตกรรม ๒) การเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ๓) การเพิ่มการเข้าถึงตลาดและการยกระดับสู่สากล ๔) การปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมเชงินโยบายและกฎระเบยีบ และ ๕) การส่งเสรมิความเป็นผู้ประกอบการและการพฒันาทนุมนษุย์ ซึง่รายงาน 

ต่อท่ีประชุม Business Summit หนึ่งในการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ  

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย

	 ๔.๓	 การจัดท�าข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียน+๓	โดยจัดการประชุม 

คณะท�างานภายใต้เครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก (Network of East Asia Think-Tanks: NEAT) ในหัวข้อ 

“Mainstreaming disability in East Asia Economic community: Breaking barriers and creating inclusive society 

through collaboration” เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากภาควิชาการของประเทศสมาชิก

อาเซียน+๓ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อคนทั้งมวล (inclusive society) ส�าหรับคนพิการให้สามารถเข้าสู่สังคม

กระแสหลกัได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม ตามทีอ่าเซยีนได้ประกาศทศวรรษอาเซยีนของคนพิการ (ASEAN Decade 

of Persons with Disabilities 2011-2020)

 ๔.๔	 การประชุมระดับสูงระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรปด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน	 (ASEAN-EU	 High-Level	

Dialogue	on	Sustainable	Development) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประเด็นส�าคัญของการประชุมฯ ได้แก่ 

๑) บทบาทของการบูรณาการระดับภูมิภาคท่ีมีต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดช่องว่างของการพัฒนา  

เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ๒) การส่งเสริมการเติบโตสีเขียวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และ ๓) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

 ๔.๕	 การประชมุการหารอืระดมสมองระดบัสงูเรือ่งการส่งเสรมิความเกือ้กลูระหว่างวสิยัทศัน์ประชาคมอาเซียน	

ค.ศ.	 ๒๐๒๕	 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 ครั้งที่	 ๒	 (2nd	 High-Level	 Brainstorming	 Dialogue	 on	

Enhancing	Complementarities	between	ASEAN	Community	Vision	2025	and	the	UN	2030	Agenda	

for	 Sustainable	Development:	HLBD) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของไทย 

ในฐานะผูป้ระสานงานของอาเซยีนด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื และรบัทราบข้อเสนอของไทยทีจ่ะจัดตัง้ศนูย์อาเซยีนเพือ่การหารอื

และการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: 

ACSDSD) ที่ประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ 

 ๔.๖	 การจัดกิจกรรมคู่ขนานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาต	ิ 

สมัยสามัญ	ครั้งที่	๗๓	ณ	นครนิวยอร์ก

  ๔.๖.๑	 จัดกิจกรรมเปิดตัวสิ่งพิมพ์	 “Mapping	 South-South	 Cooperation	 in	 ASEAN”	 เมื่อวันที่  

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ ซึ่งส�านักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United 

Nations Office for South-South Cooperation: UNOSSC) และส�านกัเลขาธิการอาเซียน ได้ร่วมกนัจดัขึน้โดย มวีตัถปุระสงค์ 

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความส�าเร็จของอาเซียนในการด�าเนินการตามข้อริเร่ิมที่มีลักษณะเป็นความร่วมมือใต้-ใต้ ให้แก่

ประเทศและองค์กรระดบัภมูภิาคต่าง ๆ  โดยน�าเสนอผลการศกึษาและข้อเสนอแนะจากส่ิงพิมพ์ฯ และได้แลกเปลีย่นความเหน็ 

เกีย่วกบับทบาทของความร่วมมอืด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนืต่อการส่งเสรมิการบรูณาการระดบัภมูภิาคของอาเซยีน โดยข้อรเิริม่

ของอาเซียน เช่น Complementarities Initiative ถือเป็นตัวอย่างส�าคัญของความร่วมมือใต้-ใต้ ของอาเซียน 

  ๔.๖.๒	 จัดกิจกรรมเปิดตัวรายงาน	 “ASEAN	 as	 the	 Architect	 for	 Regional	 Development	

Cooperation”	เมือ่วนัที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๖๑ ณ ส�านกังานใหญ่มลูนธิเิอเชยี (Asia Foundation) ซึง่ไทยมลูนธิิ Rockefeller 

และมูลนิธิเอเชีย ได้ร่วมกันจัดข้ึนเพื่อเปิดตัวรายงานของมูลนิธิเอเชีย และร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางที่อาเซียน 

สามารถร่วมมือกันในการก�าหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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(ASEAN Centrality) และเห็นพ้องว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหนึ่งในประเด็นความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่อาเซียนสามารถ

ใช้ด�าเนนิความสมัพนัธ์ด้านความร่วมมอืเพือ่การพฒันากบัภาคภีายนอกได้ นอกจากนี ้การจดัตัง้ศนูย์ ACSDSD ทีป่ระเทศไทย

ในปี ๒๕๖๒ จะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมบทบาทน�าของอาเซียนในด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคได้

๕.	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน

 ๕.๑	 โครงการ	“๑	จังหวัด	๑	โรงเรียน	๑	ห้องสมุดอาเซียน	เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างและส่งมอบ 

ห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่มีศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ  

พร้อมมอบหนังสือ สื่อการเรียนการสอน และบอร์ดนิทรรศการเก่ียวกับอาเซียน รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

เช่น คอมพิวเตอร์และจอภาพส�าหรับการเรียนการสอน เพื่อเป็น

จุดเริ่มของศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน

ส�าหรับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ปลูกฝัง

วัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนก้าวทันโลก 

แห่งความรู้และนวัตกรรมในอนาคต ช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่

สงัคมแห่งการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนื ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนจ�านวน ๑๔ แห่ง ใน ๑๔ จังหวัด ทั้งนี้ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่

โรงเรียนแล้วทัง้สิน้ ๔๔ แห่งใน ๔๔ จงัหวดั และมแีผนทีจ่ะด�าเนนิการ 

ต่อเนื่องให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 ๕.๒	 กจิกรรมงานวนัอาเซยีน ในวนัที ่๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพือ่เฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๒ ปีของอาเซียน สร้างความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกบัอาเซยีนและเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสังคมและเยาวชนเกีย่วกบัอาเซยีน กจิกรรมภายในงาน 

ประกอบด้วยพิธีเชิญธงอาเซียนข้ึนสู่ยอดเสา โดยมีคณะทูตานุทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม งานเปิดตัวหนังสือ  

“๕๐ ปี ของไทยในอาเซียน” งานเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “วาระประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ : โอกาสและ

ความท้าทาย” การแข่งขันตอบค�าถาม อาเซียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซุ้มเล่นเกมส์และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ

อาเซียนส�าหรับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ที่มาร่วมงานวันอาเซียน

 ๕.๓	 การสมัมนาเพือ่เสรมิสร้างเครอืข่ายอาจารย์และบรรณารกัษ์ห้องสมดุอาเซยีนทัว่ประเทศ	ประจ�าปี	๒๕๖๑	

ระหว่างวนัที ่๗-๙ สงิหาคม ๒๕๖๑ เพือ่เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกับพฒันาการของอาเซยีนและอาเซยีนในมติต่ิาง ๆ  ให้แก่อาจารย์

และนักเรียนผู้แทนจาก ๔๔ โรงเรียน ๔๔ จังหวัด ภายใต้โครงการ “๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียนเพื่อประชาชน

และเยาวชนไทย” สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และเพื่อให้อาจารย์และบรรณารักษ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 

แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการบรหิารจดัการและการใช้ประโยชน์จากห้องสมดุอาเซยีน รวมทัง้ ได้น�าผูเ้ข้าร่วมเยีย่มชมศนูย์วฒันธรรม

อาเซียนและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อน�าไปพัฒนาการด�าเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนต่อไป

 ๕.๔	 การสัมมนาเรื่อง	 “อนาคตธุรกิจไทย	 เติบโตไปกับ	 AEC” ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ของศนูย์บรกิารประชาชนกระทรวงพาณชิย์ระดบัจงัหวดัเพือ่สนบัสนนุนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เมือ่วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจ�านวน ๔๙,๕๘o คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยและ 

ผูส้นใจได้ทราบข้อมลูเรือ่งความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิของอาเซยีน พันธกรณีของไทย และประโยชน์ทีผู้่ประกอบการจะได้รบั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน

มอบห้องสมุดอ�เซียน
ให้โรงเรียน ๔๔ แห่ง 

ใน ๔๔ จังหวัด ต�มโครงก�ร

“๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน 
๑ ห้องสมุดอ�เซียน 

เพื่อประช�ชนและเย�วชนไทย”

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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 ๕.๕	 การจดัฝึกอบรม	YEN-D	Season	IV (Young Entrepreneur Network Development Program) โครงการ 

สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ของไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน รุน่ที ่๔ ไทย-เมยีนมา ระหว่างวนัที ่๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

เพื่อแนะน�าโครงการและสร้างความรู้จักคุ้นเคย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย การแนะน�าธุรกิจ

ระหว่างกนั (Business Show-off) รวมถึงการสร้างกลยทุธ์และพฒันาธรุกจิด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั โดยการบรรยายจากวทิยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ และน�าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย (YEN-D) เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ 

รุ่นใหม่ของไทย จ�านวน ๒๓๖ คน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา จ�านวน ๔๐๔ คน  

โดยสามารถเจรจาจับคู่ธุรกิจ มูลค่าประมาณ ๖๖๕ ล้านบาท

 ๕.๖	 การจัดสัมมนาให้ความรู ้การใช้ระบบต่าง	 ๆ “Digital Signature (DS) และระบบ Electronic 

Signature and Seal (ESS)” “พัฒนาผู้ประกอบการต่อยอดงานวิจัย” “เชียงราย : โอกาสในการค้าชายแดนกับประเทศ 

ในลุม่แม่น�า้โขง” “India : Your Destiny, Your New Destination” “T-REX” “ตดิอาวธุทางปัญญา พฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการค้า 

ชายแดน” “อนาคตการค้าไทย ก้าวไกลด้วยการใช้สิทธิประโยชน์” “ขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า Form D”  

โดยมีผู้ประกอบการได้รับความรู้กว่า ๓,๖๗๗ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
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