
 



ความหมายและความสาํคญัของประชาคมอาเซียน 
 

           
          ประชาคมอาเซียน  เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรอง
และขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทกุด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือ
กับปัญหาใหม ่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คอืการทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น  “ครอบครัวเดียวกัน”  ที่มี
ความแข็งแกรง่และมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทํา
มาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
          
          แรงผลักดันสําคัญทีท่ําให้ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันที่จะจัดต้ังประชาคมอาเซียนอันถือเป็นการ
ปรับปรุงตัวครั้งใหญ่ และวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียน คือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลง  
ไปทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ที่ทําให้อาเซยีนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ  เช่น โรคระบาด 
อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไม่
สามารถแข่งขนัทางเศรษฐกจิได้กับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศจีน และอินเดีย   ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด 
           
          ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดขึ้นอยา่งเปน็ทางการเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ จากการที่ผู้นําอาเซียนได้
ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน  ที่เรยีกว่า “ ข้อตกลงบาหลี ๒ ” เพื่อเห็นชอบให้จัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดต้ังให้เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
           
          ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๓ ประชาคมยอ่ย เปรียบเสมอืนสามเสาหลกั ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ได้แก่  
              ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซยีน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบ
แก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี  มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน  มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงทั้งรูปแบบใหม ่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง 
              ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกใน
การติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทําให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขนักับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ เพื่อ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 
              ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้
แนวคิดสังคมทีเ่อื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖   
เอกสารสําคัญในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ณ เกาะบาหลี 

๑๔๙๘๘/๔๖ ๑ 

๒. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙   
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๓๙ และการประชุมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๔๔๗/๔๙ ๑ 

๓. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙   
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ
เวียดนาม 

๑๕๖๐๔/๔๙ ๑ 

๔. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐   
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๖๙๐๒/๕๐ ๒ 

๕. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑   
การลงนาม การรับรอง หรือการให้ความเห็นชอบเอกสารสําคัญในการประชุม 
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๑๕๔๘๓/๕๑ ๓ 

๖. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๒   
ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ๑๑๙๑๕/๕๒ ๓ 
๗. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒   
เอกสารสําคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมสุดยอด 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑๘๖๙๔/๕๒ ๓ 

๘. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓   
เอกสารสําคัญของการประชุมผู้นําอาเซียน – สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒ ๑๖๖๑๕/๕๓ ๔ 
๙. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓   
 ร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและ
เด็กอาเซียน 

๑๙๑๖๔/๕๓ ๔ 

๑๐. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   
 ผลการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ ๒๒๔๔๘/๕๓ ๔ 
๑๑. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔   
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๒ และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 

๑๖๐๒/๕๔ ๕ 

สารบัญ
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๑๒. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและการประชุม
คณะมนตรีประสานงานอาเซียนสมัยพิเศษ ที่เกาะลอมบอก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๔๐๐๙/๕๔ ๕ 

๑๓. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔   
เอกสารสําคัญที่จะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๑๘ 

๑๑๘๓๕/๕๔ ๖ 

๑๔. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔   
การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ๑๕๖๒๙/๕๔ ๗ 
๑๕. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   
การรับรองเอกสารแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษอาเซียน 
(ASEAN Roadmap for the Attainment of the Millennium Development Goals) 

๒๔๓๖๘/๕๔ ๗ 

๑๖. มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ 
(ฝ่ายความมั่นคงและโครงสรา้งพื้นฐาน) ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๔ (ปฏิญญาบาหลีว่าด้วย 
การเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้พิการในประชาคมอาเซียน) 

๒๔๕๖๙/๕๔ ๘ 

๑๗. มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ 
(ฝ่ายความมั่นคงและโครงสรา้งพื้นฐาน) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (การลงนามปฏิญญาว่า
ด้วยเอกภาพของอาเซียนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม : สูค่วามมั่นคงของ
ประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity : Towards Strengthening 
ASEAN Community) 

๒๔๕๗๗/๕๔ ๙ 

๑๘. มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน  ๒๕๕๔   
การลงนามบทเพิ่มเติมของความตกลงด้านการเงินสําหรับโครงการเพื่อการ
รวมกลุ่มด้านการบินของอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างอาเซียน – สหภาพยุโรป 

๒๕๑๕๙/๕๔ ๑๐ 

๑๙. มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน  ๒๕๕๔   
ร่างเอกสารสําคัญด้านเศรษฐกิจที่จะเสนอผูน้ําอาเซียนในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที ่๑๙ 

๒๕๐๙๖/๕๔ ๑๐ 

๒๐. มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน  ๒๕๕๔   
แถลงการณ์ของผู้นําอาเซียน (ASEAN Leader's Statement on Climate 
Change) สําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที ่๑๗ และการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต    
ครั้งที่ ๗ (COP 7/CMP 7) 

๒๕๑๐๒/๕๔ ๑๑ 

๒๑. มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน  ๒๕๕๔   
ผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๓ การ
ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒๕๐๗๘/๕๔ ๑๑ 
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๒๒. มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน  ๒๕๕๔   
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 

๒๔๙๓๑/๕๔ ๑๒ 

๒๓. มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๔   
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ๒๗๑๔๙/๕๔ ๑๒ 
 
 
 
 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

  

๑. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๔๖   
การขยายจํานวนภาคีของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

๑๘๓๗๙/๔๖ ๑๓ 

 

 
 
 

กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 



 
        ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับประชาคมอาเซียน        
 

 

๑ 

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 
เรื่อง เอกสารสําคัญในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ณ เกาะบาหลี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและให้ดําเนินการต่อไปได้ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอการจัดทําปฏิญญาว่าด้วยความรว่มมือ
ในอาเซียน ฉบับท่ี ๒ และปฏิญญาร่วมระหว่างผู้นําอาเซียน - จีน ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและความมั่งคั่ง
โดยนายกรัฐมนตรีลงนาม รวมทั้งการจัดทําสารขยายจํานวนภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธรัฐรัสเซีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนาม ท้ังนี้ หากจําเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ ท่ีมิใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทย ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
 
๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ 
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๓๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ ๓๙ และการประชุมอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ การประชุมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียนกับคู่เจรจา และการประชุม ASEAN Regional Forum - ARF ระหว่างวันที่
๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุม
สําหรับภาพรวมของการประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น การเร่งรัดจัดต้ังประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. 2015
การลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดต้ัง High Level 
Task Force on the ASEAN Charter การฉลองครบรอบ ๔๐ ปี อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ การเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๑๒ (ธันวาคม ๒๕๔๙) การลงนามในเอกสารกําหนดกรอบการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อนําความเป็นหุ้นส่วน     
ท่ีเพิ่มพูนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐ ฯ การจัดต้ัง ASEAN - Australia Center ท่ีเมืองใหญ่ของออสเตรเลีย การกําหนดจัดการประชุม
สุดยอดอาเซียน - รัสเซีย ทุก ๒ ปี การรับรองแผนงานร่วมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
และลงนามปฏิญญาร่วมระหว่างอาเซียนกับแคนาดาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสหภาพยุโรป รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้นําสมัยพิเศษกับ
สหรัฐ ฯ สหภาพยุโรป และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ การหารือเรื่องการพัฒนาความร่วมมือด้าน
พลังงานทดแทน และการให้สัตยาบันความร่วมมืออาเซียนในการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้ลงนามเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้น 
 
๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนาม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ กรอบ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนาม (Thailand - Vietnam Joint Strategy for 
Economic Partnership : JSEP) เพื่อประกอบการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและเวียดนาม ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ
ใช้เป็นแผนแม่บทความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนาม โดยวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ JSEP เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยและเวียดนาม ท้ังในระดับทวิภาคีและระดับระหว่างประเทศในกิจกรรมความร่วมมือทุกสาขาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การค้า 
การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเงินและการธนาคาร โครงสร้างพื้นฐาน พลังงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบทบาทของทั้งสองประเทศในเวทีเศรษฐกิจโลก ส่งเสริม
การพัฒนาร่วม การบริหารจัดการร่วม และการตลาดร่วม ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติและงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานประสานในการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณ 
และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 
 



 
        ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับประชาคมอาเซียน        
 

 

๒ 

๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ 
ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยมีผลการประชุม ในประเด็นสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การรวมตัวของอาเซียน 
   ๑.๑ ท่ีประชุมเห็นชอบที่จะเร่งรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียนให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้นกว่าเป้าหมายเดิม ๕ ปี คือ ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. 2015) และได้ออกปฏิญญาเซบูประกาศการตัดสินใจดังกล่าว 
   ๑.๒. ผู้นําประเทศอาเซียนได้พบกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้มอบรายงานเรื่องกฎบัตรอาเซียนพร้อมข้อเสนอแนะ
สําหรับการยกร่างกฎบัตรอาเซียน โดยเห็นพ้องกับข้อเสนอแนะหลายเรื่อง อาทิ การให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที การลดช่องว่างของการพัฒนา การให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียน และการเสริมสมรรถนะของสํานักเลขาธิการ
อาเซียน 
   ๑.๓ นายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอให้การดําเนินการเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนมีประชาชนเป็นหัวใจ 
(“People - centered Integration”) โดยให้ความสําคัญลําดับแรกต่อกิจกรรมที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรง อาทิ การศึกษา 
สาธารณสุข ฯลฯ รวมท้ังเสนอให้มีการจัดต้ังกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคโดยเริ่มต้นจากคณะกรรมการของอาเซียนว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี และส่งเสริมการศกึษาเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนในระดับภูมิภาค 
   ๑.๔ นายกรัฐมนตรีไทยเสนอว่าอาเซียนควรมีงบประมาณสนับสนุนการลดช่องว่างของระดับการพัฒนาซ่ึงเป็นอุปสรรค
ต่อการรวมตัวของอาเซียน โดยประเทศที่พัฒนากว่าน่าจะสนับสนุนได้มากกว่า และควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้ 
ควรเร่งพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันในภูมิภาคในเรื่องนี้ 
   ๑.๕ ท่ีประชุมได้ยํ้าถึงความจําเป็นที่นานาประเทศจะต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ 
โดยนายกรัฐมนตรีไทยเสนอให้กระชับความร่วมมือด้านการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชนและทารก และการแพร่ระบาด ตามชายแดน 
การดูแลรักษาผู้ป่วย และผลักดันการพัฒนายาต้านไวรัสเอดส์ให้มีราคาท่ีเป็นธรรม 
  ๒. ท่ีประชุมได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
อาทิ ปัญหาหมอกควันและอุทกภัย การต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลที่การเจรจา
การค้ารอบโดฮาชะงักงัน และเรียกร้องให้ทุกประเทศแสดงความยืดหยุ่นเพื่อรื้อฟื้นการเจรจาโดยเร็ว รวมทั้งได้ออกแถลงการณ์ว่าด้วย
ข้อเสนอสําหรับการแปลงหนี้สินเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติระหว่างการหารือกับองค์กรภาค
ประชาชนสังคม ๓ องค์กร ได้แก่ องค์การรัฐสภาอาเซียน สมัชชาประชาชนอาเซียน และสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน 
  ๓. ท่ีประชุมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพม่าท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ
อาเซียน โดยไทยและประเทศอื่น ๆ เห็นควรมีการฟื้นฟูบทบาทของอาเซียนในระดับภูมิภาคในเรื่องพม่า สําหรับเกาหลีเหนือ ไทยยํ้า
กับประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีว่าอาเซียนสามารถมีบทบาทในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับเกาหลีเหนือ 
และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการเจรจา ๖ ฝ่ายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ในคาบสมุทร
เกาหลี  
  ๔. ท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่า
อาเซียนควรมียุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาเพื่อสนับสนุนทั้งสามเสาหลักของอาเซียน รวมทั้งต้องพูด
เป็นเสียงเดียวกันในประเด็นสําคัญเพื่อให้อาเซียนมีบทบาทนําต่อไป 
  ๕. ในการประชุมหารือระหว่างผู้นําอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา นายกรัฐมนตรีไทยได้เน้นความสําคัญของความร่วมมือ
ในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคม เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมระบบการขนส่ง การติดต่อไปมาหาสู่กันของประชาชน และการค้า การลงทุน 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไทยได้หารือกับผู้นําประเทศต่าง ๆ อาทิ การประชุมหารือกับจีนในประเด็นการเร่งรัดการจัดต้ังศูนย์อาเซียน - จีน 
ท่ีกรุงปักกิ่ง เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน การหารือกับญี่ปุ่นในประเด็นเกี่ยวกับการเจรจาความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดอาเซียน - ญี่ปุ่น และการหารือกับสาธารณรัฐเกาหลีในประเด็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี     
การใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติสําหรับรถยนต์ เป็นต้น 
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๓ 

๕. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
เรื่อง การลงนาม การรับรอง หรือการให้ความเห็นชอบเอกสารสําคัญในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมสุดยอด
 อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบเอกสารที่ส่วนราชการอื่น ๆ เจรจายกร่างและคาดว่าจะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Summit) การประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศบวกสาม ครั้งที่ ๑๒ (12th ASEAN Plus 
Three Summit) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๔ (4th East Asia Summit) ซ่ึงจะจัดการประชุมระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ ท่ีประเทศไทย จํานวน ๑๑ ฉบับ ได้แก่ 
   ๑.๑ ร่างปฏิญญาเชียงใหม่ว่าด้วยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ.1009 - 2015 
   ๑.๒ ร่างแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
   ๑.๓ ร่างแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
   ๑.๔ ร่างแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบบัท่ีสอง ค.ศ. 2009 - 2015 
   ๑.๕ ร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาของอาเซียน 
   ๑.๖ ร่างแถลงการณ์เชียงใหม่ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานชีวภาพและความมั่นคงด้านอาหารในกรอบอาเซียน+๓ 
   ๑.๗ ร่างแถลงการณ์เชียงใหม่ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
   ๑.๘ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน - จีน 
   ๑.๙ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลียกับรัฐบาลแห่งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ ๒ 
   ๑.๑๐ กรอบการเจรจายกร่างขอบเขตอํานาจหน้าท่ีขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
   ๑.๑๑ กรอบการเจรจาประเด็นกฎหมายภายใต้กฎบัตรอาเซียนภายใต้การพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายระดับสูงว่าด้วยกฎบัตรอาเซียน 
  ๒. อนุมัติร่างเอกสารสําคัญสําหรบัการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อนําเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะได้ลงนาม
หรือรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอด ฯ ต่อไป หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทยให้คณะผู้แทนไทยดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
  ๓. ให้เสนอร่างเอกสารสําคัญสําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องและ
กรอบการเจรจา ฯ ดังกล่าวไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยด่วนต่อไป โดยให้ส่งร่างเอกสารฉบับภาษาไทยให้รัฐสภาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และส่งฉบับภาษาอังกฤษเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาไปในคราวเดียวกัน 
 
๖. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพ่ิมพูนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา (Joint Declaration 
on the ASEAN - Canada Enhanced Partnership) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้ครอบคลุม
ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาและวิชาการ 
และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาร่วมท่ีมิใช่สาระสําคัญและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการ
ต่างประเทศดําเนินการได้โดยมิต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
๗. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง เอกสารสําคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาชะอํา - หัวหิน เนื่องในโอกาสการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ และร่างปฏญิญาชะอํา - หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคม
อาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน รวม ๒ ฉบับ 
  ๒. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของอาเซียน 
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๔ 

  ๓. มอบหมายให้นายกรัฐมนตรีร่วมลงนามหรือรับรองร่างปฏิญญา ฯ ตามข้อ ๑. และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศร่วมลงนามร่างความตกลง ฯ ตามข้อ ๒. กับประเทศท่ีเกี่ยวข้องในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
 
๘. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง เอกสารสําคัญของการประชุมผู้นําอาเซียน - สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้นําอาเซียน - สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒ (Joint Statement 
of the 2nd ASEAN - US Leaders’ Meeting) เพื่อให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวในระหว่างการประชุมผู้นํา
อาเซียน - สหรัฐอเมริกาคร้ังที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขแถลงการณ์ร่วมฯท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
๙. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
เรื่อง ร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและเด็กอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและเด็กอาเซียน
(Draft Hanoi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children) เพื่อนําเสนอ
ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ ท่ีกําหนดประชุมในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามให้การรับรองต่อไป โดยสาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อคุ้มครองเด็กและสตรี รวมทั้ง
การเร่งรัดให้มีการจัดต้ังกลไกต่าง ๆ อาทิ ระบบการจัดการความรู้ในระดับภูมิภาคสําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและการปฏิบัติท่ีดี
เครือข่ายอาเซียนเพื่อการพัฒนาครอบครัวของเด็กในการสร้างประชาคมอาเซียนรวมถึง ASEAN Network Consortium เพื่อให้เป็น
เครือข่ายสําหรับผู้ทํางานด้านการบริหารทางสังคมต่อสตรีและเด็ก ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการโดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 
๑๐. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง ผลการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอผลการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ระหว่างการประชุมผู้นําอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธาน และมีนายกรัฐมนตรีประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า ไทย และ
ญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
  ๑. การประชุมในหัวข้อ “ความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนและครอบคลุม” นายกรัฐมนตรีไทยได้
แจ้งความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน และเห็นควรให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นแก่การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟและ
ถนนสายรองภายในอนุภูมิภาค พร้อมแจ้งว่าไทยพร้อมจะนําร่องโครงการเปิดด่านศุลกากร ๒๔ ชั่วโมง และจัดช่องทาง
เร่งด่วน (fast lane) ท่ีด่านชายแดน และเสนอให้ญี่ปุ่นพิจารณาความร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ในไทย และประกาศให้ทุนฝึกอบรมเพิ่มอีก ๑๐๐ ทุน แก่ประเทศในลุ่มน้ําโขง โดยเชิญชวนญี่ปุ่นให้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมมาฝึกอบรมให้กับประชาชนลุ่มน้ําโขง โดยใช้สถาบนัหรือศูนย์สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นที่จัดต้ังในไทย 
  ๒. การประชุมในหัวข้อ “ประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลก” ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์
ในคาบสม ุทร เกาหล ี สถานการณ์ในพม่า  ประเด็นทางทะเล  การเชื่อมโยงทางคมนาคมในอาเซียน  และการปฏิรูป
สหประชาชาติ รวมถึงการยืนยันการสนับสนุนญี่ปุ่นในการเข้าเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีแห่งความมั่นคงสหประชาชาติ 
  ๓. ท่ีประชุมได้รับรองแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ โดยแถลงการณ์ดังกล่าว
ได้ระบุถึงความเห็นชอบของผู้นําในแผนปฏิบัติการ ๒ ฉบับ ได้แก่ แผนปฏิบัติการ MJ - CI ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐาน การอํานวยความสะดวกทางการค้า และโลจิสติกส์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรม
สนับสนุน ภาคบริการและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ และแผนปฏิบัติการข้อริเริ่ม “หนึ่งทศวรรษสู่แม่โขงเขียวขจี”  
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๑๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมที่ เ ก่ียวข้อง
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้
(ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry - AMAF) ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมท่ีเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๐ และการประชุม ASEAN - China Ministerial 
Meeting on SPS Cooperation ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ ๓๒ ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าของ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ และเห็นชอบมาตรฐานของอาเซียนและเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางด้าน
สุขอนามัยพืชของอาเซียนในการนําเข้าดอกกล้วยไม้เด็นโดรเบียมชนิดตัดดอก (ASEAN Phytosanitary Guidelines for the 
Importation of Dendrobium Cut Flowers), ค่าสารพิษตกค้างสูงของอาเซียน (ค่า MRLs) สําหรับสารกําจัดศัตรูพืชเพิ่มเติม อีก ๙ ชนิด 
(Pesticides) รวม ๑๓ ค่า (MRLs), มาตรฐานขนุน แตงกวา เมล่อน และสละ ของอาเซียน, มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ย้อนกลับของไม้ท่ีถูกกฎหมายและการทําไม้อย่างย่ังยืน (ASEAN Chain of Custody Guidelines for Legal Timber and 
Sustainable Timber) และ Roadmap ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ปลอดโรคไข้หวัดนกในปี ๒๕๖๓ (Roadmap Towards an 
HPAI – Free ASEAN Community by ๒๐๒๐) นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้แถลง ASEAN Ministerial Statement on ASEAN Cooperation 
on Animal Health and Zoonoses เพื่อแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะร่วมมือกันป้องกัน ควบคุม และกําจัดปัญหา โรคระบาดสัตว์ข้ามแดน 
เช่น โรคไข้หวัดนก ปากและเท้าเปื่อย และอหิวาต์สุกร พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดต้ัง ASEAN SEAFDEC Conference on Sustainable 
Fisheries for Food Security Towards 2020 “Fish for the People : Adaptation to a Changing Environment” ณ ประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
  ๒. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF +๓) 
ครั้งที่ ๑๐ ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการจัดต้ังองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+๓ (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : 
APTERR) ให้เป็นองค์กรถาวร โดยกําหนดที่จะมีการลงนามความตกลง APTERR (APTERR Agreement) ในการประชุมครั้งนี้ และ
รับทราบความก้าวหน้าโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน (ASEAN Food Security Information 
System Project : AFSIS) ระยะที่ ๒ รวมทั้งเห็นชอบข้อเสนอโครงการใหม่ ๓ โครงการที่เสนอ โดยประเทศ +๓ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยี และการจัดการก๊าซชีวภาพในชนบท และความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนระดับภูมิภาค 
  ๓. การประชุม ASEAN – China Ministerial Meeting on SPS Cooperation ครั้งที่ ๒ ท่ีประชุมได้สนับสนุนความ
ร่วมมือภายใต้ Memorandum of Understanding (MOU) between ASEAN and People’s Republic of China on Strengthening 
SPS Cooperation (SPS MOU) ซ่ึงจะสนับสนุนการดําเนินการภายใต้ ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) และรับทราบ
ความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม SPS Plan of Action 2008 – 2010 รวมทั้งเห็นชอบให้จัดต้ัง Technical Working Group 
จํานวน ๓ คณะ คือ ด้านความปลอดภัยทางอาหาร ด้านการตรวจสอบและการกักกันสัตว์ และด้านการตรวจสอบและการกักกันพืช
ตลอดจนเห็นชอบและยืนยันที่จะดําเนินการตาม Phnom Penh Joint Statement on “Strengthening Animal and Plant 
Inspection and Quarantine Cooperation, Preventing the Cross – Border Spread of Exotic Species” 
 
๑๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียนสมัยพิเศษ
 ที่เกาะลอมบอก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและการประชุมคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนสมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ท่ีเกาะลอมบอกสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอตามกรอบอํานาจหน้าท่ี
ของแต่ละหน่วยงานต่อไป โดยสาระสําคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ท่ีประชุมเห็นชอบกับแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการดําเนินการต่อพม่า 
ซึ่งควรคํานึงถึงบริบทใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้ง ประกอบกับอาเซียนจะเป็นประชาคมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘   อาเซียน
จึงควรส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในพม่าโดยสนับสนุนให้มีการหารือระหว่างนางอองซาน ซูจี กับรัฐบาลของพม่าเพื่อ
ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพม่า และโน้มน้าวให้ประชาคมโลกยุติการคว่ําบาตรพม่าและเลิกล้มความพยายามที่จะตั้ง 
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Commission of Inquiry เกี่ยวกับผู้นําพม่า ท้ังนี้ มอบหมายให้อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนเยือนพม่าเพื่อสนับสนุน
กระบวนการประชาธิปไตยในพม่าต่อไป 
  ๒. ท่ีประชุมเห็นว่าประชาคมโลกควรสนับสนุนการลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีโดยใช้โอกาสจากการที่
เกาหลีเหนือพยายามหาช่องทางเจรจากับเกาหลีใต้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้อินโดนีเซียในฐานะประธาน
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF)  ได้
ปรึกษากับประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในการเจรจา ๖ ฝ่าย เพื่อสอบถามว่า ARF จะสามารถมีส่วนสนับสนุนการ
ลดความตึงเครียดได้อย่างไร 
  ๓. ท่ีประชุมได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้เพื่อคงไว้ซ่ึงเสถียรภาพ
และความมั่นคง โดยการจัดทําแนวทาง (guidelines) การนําปฏิญญาฯ มาปฏิบัติให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก และพิจารณาจัดทําหลัก
ปฏิบัติ (Code of Conduct) ในทะเลจีนใต้ในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบกับแนวความคิดให้ประเทศผู้อ้างสิทธ์ิหาหลักการ
ร่วมกัน (Common principles) ท่ีจะให้เจรจากับจีนต่อไป รวมท้ังสนับสนุนข้อเสนอที่จะให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องยืนยันหลักการ
ของ Safe passage ในทะเลจีนใต้ และส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น การเผชิญหน้ากับเหตุการณ์
ภัยพิบัติ หรือน้ํามันรั่ว (oil spill) เป็นต้น 
  ๔. ท่ีประชุมรับทราบจากเลขาธิการอาเซียนว่า อาเซียนจะต้องเร่งรัดการนําข้อตกลงอาเซียนมาปฏิบัติ ซ่ึงปัจจุบันมี
การนําเข้าข้อตกลง ๘๗ ข้อ จาก ๑๐๘ ข้อมาปฏิบัติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของ
สังคม รวมท้ังภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียนด้วย และให้องค์การต่าง ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํา Scorecard ของประชาคมอาเซียน อีกท้ังสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยใช้แผนแม่บทในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียน  (Master Plan on ASEAN Connectivity) 
เป็นกรอบในการปฏิบัติ และเสนอให้มีการสร้าง ASEAN branding เพื่อสร้างอัตลักษณ์อาเซียน   
  ๕. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นควรผลักดันให้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) เน้นการ
หารือในประเด็นด้านยุทธศาสตร์มากกว่าประเด็นความร่วมมือในลักษณะงานด้าน functional และได้ยํ้าว่า EAS ควรพิจารณา
บทบาทของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน และประเทศมหาอํานาจอื่น ๆ เนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญในการ
กําหนดยุทธศาสตร์อาเซียนต่อ EAS และเห็นชอบต่อข้อเสนอของเลขาธิการอาเซียนที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อาเซียนเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ของอาเซียนต่อ EAS ในประเทศไทย (คาดว่าประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๔) ซ่ึงไทยจะประสานกับ
อาเซียนต่อไป 
  ๖. ท่ีประชุมเห็นชอบกับแนวความคิดท่ีจะให้อาเซียนมีการประสานท่าทีใน Global Issues ต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การมี
ท่าทีร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอตัวอย่างมาตรการที่สามารถปูทางไปสู่
เป้าหมายนี้ เช่น การให้คณะกรรมการอาเซียนที่นิวยอร์ก เจนิวา และเวียนนา ประสานท่าทีในเวทีสหประชาชาติ โดยเน้นการ
สง่เสริมความร่วมมือในเรื่องการรักษาสันติภาพ การจัดการภัยพิบัติ และความมั่นคงทางทะเล ซ่ึงไทยเสนอเป็นเจ้าภาพ ASEAN  
Maritime Forum ครั้งที่ ๒ ในปีนี้ นอกจากนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบที่จะให้อาเซียนร่วมกําหนดวิสัยทัศน์เรื่องมุมมองอาเซียน
ใน global issues ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ และมีเป้าหมายระยะยาวที่จะทําแผนงานในเรื่องนี้
ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๗. ท่ีประชุมเห็นชอบกับขอบเขตอํานาจหน้าท่ี (Terms of Reference - TOR) ของคณะกรรมการประสานงาน
อาเซียนว่าด้วยเรื่องความเชื่อมโยง (ASEAN Connectivity Coordinating Committee - ACCC) เพื่อให้คณะกรรมาธิการทํางานได้
อย่างจริงจังโดยแต่ละประเทศสมาชิกกําหนดจะส่งรายชื่อผู้แทนที่จะปฏิบัติงานอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
มกราคม ศกนี้ 
 
๑๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง เอกสารสําคัญที่จะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๘  
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างเอกสาร [ร่างแถลงการณ์ร่วมของผู้นําอาเซียน เรื่อง ประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก (Draft ASEAN 
Leaders’ Joint Statement on the ASEAN Community in a Global Community of Nations) และร่างแถลงการณ์ร่วมผู้นํา
อาเซียน ว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (Draft ASEAN Leaders’ Joint Statement on the 
Establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation)] 
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๗ 

  ๒. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองเอกสารในข้อ ๑ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้กระทรวง
การต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก  
 
๑๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ รวมท้ังสิ้น ๓ ครั้ง ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
   ๑. การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ท่ีประชุมได้เน้นความสําคัญของการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดระหว่างทุกหน่วยราชการ เพื่อดําเนินงานตามแผนงานจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (การส่งเสริม
การประสานงานระหว่าง ๓ เสาหลักในประเด็น cross - cutting issues และการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคม ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม (การพัฒนาความร่วมมืออาเซียนเพื่อรับมือความท้าทายระดับโลกต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น และ
การจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษา) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (การมีผลบังคับใช้ของความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้า
สินค้า หรือ ASEAN Trade in Goods Agreement - ATIGA และการจัดทํา ASEAN Single Window) 
   ๒ .  ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า เ ซี ย น แ ห่ ง ช า ติ  ค รั้ ง ที่  ๑ / ๒๕๕๔  ท่ี ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ไ ท ย เ ป็ น
เจ้าภาพ ASEAN Maritime Forum ครั้งที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นศูนย์สนับสนุนกิจกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเหตุการณ์ภัยพิบัติ และเห็นชอบให้จัดต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเรื่องแผนแม่บทว่าด้วย
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN connectivity) นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้ยํ้าถึงความสําคัญของการ
สร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนในส่วนราชการต่าง ๆ และในสังคมไทยโดยรวม โดยอาจมีหลักสูตรในแต่ละหน่วยราชการเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในเรื่องประชาคมอาเซียน เป็นต้น 
  ๓. การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการถึงความจําเป็นที่จะต้อง
มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ทุกหน่วยงานมีหน่วยงานเฉพาะ
สําหรับดูแลงานด้านอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการประสานงานเกี่ยวกับอาเซียนระหว่างหน่วยงานของ
ไทย และเห็นชอบให้แต่ละหน่วยงานจัดทําแผนการดําเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่แต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบ สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รวบรวมและประมวลเป็นแผนการ
ดําเนินงานในระดับประเทศของไทย เพื่อให้ได้เห็น “ภาพใหญ่” ภาพเดียวกัน และร่วมกันผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑๕. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง การรับรองเอกสารแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษอาเซียน (ASEAN Roadmap for the                

Attainment of the Millennium Development Goals) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองเอกสารแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา            
แห่งสหัสวรรษอาเซียน (ASEAN Roadmap for the Attainment of the Millenniu, Development) โดยสาระสําคัญของ
เอกสารแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษอาเซียนเป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินการของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ อย่างรวดเร็วและสัมฤทธ์ิผล โดยผ่านการ
ปฏิบัติใน ๕ ปัจจัย ได้แก่ การเป็นตัวแทนและเชื่อมโยงระหว่างกัน องค์ความรู้ ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และความร่วมมือของ
ภูมิภาคและประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสน 
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๘ 

๑๖. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑  (ฝ่ายความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน) 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้พิการในประชาคมอาเซียน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
       ๑. เห็นชอบข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่อง การประชุมอาเซียน และการประชุมเอเปค ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ดังนี้ 
                    ๑.๑ การประชุมอาเซียน 
     ๑.๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 
จํานวน ๑๑ ฉบบั โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามปฏิญญาบาหลีฯ ทั้งในระดับอาเซียนและ
ในระดับประเทศอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้บรรลุตามปฏิญญาดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
    ๑.๑.๒ เอกสารสําคัญที่จะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ 
ระหวา่งวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (เอกสารเพิ่มเติม) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๑.๑.๓ การภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๑.๑.๔ ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้พิการในประชาคม
อาเซียน จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๑.๑.๕ การลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จํานวน ๑ ฉบับ 
                    ๑.๒ การประชุมเอเปค 
 ๑.๒.๑ การรับรองร่างเอกสารสําคัญที่จะรับรองในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๙ และ
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๓ จํานวน ๒ ฉบับ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย                          ๑.๒.๒ การรับรองเอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๓ จํานวน ๑ 
ฉบับ 
       ๒. เห็นชอบการลงนามปฏิญญาว่าด้วยเอกภาพของอาเซียนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม : สู่ความม่ันคงของ
ประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity in Diversity Towards Strengthenting ASEAN Community) ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอเพิ่มเติมกรณีการลงนามปฏิญญาดังกล่าว มอบให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนาม 
       ๓. เห็นชอบข้อเสนอเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และการขยายขอบเขตความตกลง ITA ใน
การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
       ๔. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข 
นําเรื่องเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนที่ขอให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีไปประสานกับกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาว่าเรื่องต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานมีกรณีเข้าข่ายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ โดยให้ท้ังสองหน่วยงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน ภายในวันศกุร์ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า 
       ๕. เห็นชอบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดําเนินการจัดทําร่างข้อตกลงการจัดต้ังสถาบันการตรวจสอบสูงสุด
แห่งอาเซียน เนื่องจาก สตง. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สตง. จึงสามารถดําเนินการจัดทําร่างข้อตกลงฯ ในนามของส่วนราชการได้ โดยไม่จําเป็นต้องกําหนดให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
เข้าเป็นภาคีในร่างข้อตกลงฯ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 



 
        ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับประชาคมอาเซียน        
 

 

๙ 

 
๑๗. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน) 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (การลงนามปฏิญญาว่าด้วยเอกภาพของอาเซียนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม : สู่ความมั่นคง
ของประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity : Towards Strengthening ASEAN Community) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
       ๑. เห็นชอบข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่อง การประชุมอาเซียน และการประชุมเอเปค ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ดังนี้ 
                    ๑.๑ การประชุมอาเซียน 
                               ๑.๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ท่ีจะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน จํานวน ๑๑ 
ฉบับ โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ประสานและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามปฏิญญาบาหลีฯ ท้ังในระดับอาเซียนและใน
ระดับประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุตามปฏิญญาดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                                ๑.๑.๒ เอกสารสําคัญที่จะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (เอกสารเพิ่มเติม) จํานวน ๑ ฉบับ 
                               ๑.๑.๓ การภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล จํานวน ๑ ฉบับ 
                               ๑.๑.๔ ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้พิการในประชาคมอาเซียน จํานวน ๑ ฉบับ 
                               ๑.๑.๕ การลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จํานวน ๑ ฉบับ 
                    ๑.๒ การประชุมเอเปค 
                               ๑.๒.๑ การรับรองร่างเอกสารสําคัญที่จะรับรองในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๙ 
และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๓ จํานวน ๒ ฉบับ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
                               ๑.๒.๒ การรับรองเอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๓ จํานวน ๑ ฉบับ 
       ๒. เห็นชอบการลงนามปฏิญญาว่าด้วยเอกภาพของอาเซียนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม : สู่ความมั่นคง
ของประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity in Diversity Towards Strengthenting ASEAN Community) 
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอเพิ่มเติมกรณีการลงนามปฏิญญาดังกล่าว มอบ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนาม 
       ๓. เห็นชอบข้อเสนอเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และการขยายขอบเขตความตกลง 
ITA   ในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
       ๔. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
สาธารณสุข นําเรื่องเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนที่ขอให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีไปประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาว่าเรื่องต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานมีกรณีเข้าข่ายตามมาตรา 
๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ โดยให้ทั้งสองหน่วยงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า 
       ๕. เห็นชอบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดําเนินการจัดทําร่างข้อตกลงการจัดต้ังสถาบันการตรวจสอบ
สูงสุดแห่งอาเซียน เนื่องจาก สตง. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่บัญญัติในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ สตง. จึงสามารถดําเนินการจัดทําร่างข้อตกลงฯ ในนามของส่วนราชการได้ โดยไม่จําเป็นต้องกําหนดให้รัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเข้าเป็นภาคีในร่างข้อตกลงฯ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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๑๐ 

 
๑๘. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง การลงนามบทเพิ่มเติมของความตกลงด้านการเงินสําหรับโครงการเพื่อการรวมกลุ่มด้านการบินของอาเซียน ภายใต้

ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน – สหภาพยุโรป 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการลงนามบทเพิ่มเติม (Addendum) ของความตกลงด้านการเงินสําหรับโครงการเพื่อการรวมกลุ่มด้าน 
การขนส่งทางอากาศของอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (the Financing 
Agreement on EU - ASEAN Air Transport Integration Project - AATIP) 
  ๒. ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามแทนประเทศไทย ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบทเพิ่มเติมท่ีมิใช่
สาระสําคัญ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ 
แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือถึงสหภาพยุโรปเพื่อแจ้งความเข้าใจต่อข้อ ๑๔.๑ ของภาคผนวก ๑ ของบท
เพิ่มเติมฯ ดังนี้ “ The Beneficiay (ASEAN) shall take appropriate measures to prevent irregularities and fraud and, 
on request of the Commission, bring prosecutions to recover funds wrongly paid. The Beneficiary shall inform 
the (EU) Commission of any measure taken.” ว่า ดุลยพินิจในการดําเนินคดี (prosecutorial discretion) ต่อผู้กระทําการ
ยักยอกเงินช่วยเหลือภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับผลประโยชน์และการ
ดําเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศสมาชิกนั้น และจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่เลขาธิการอาเซียน
เป็นผู้ลงนามในหนังสือสัญญาดังกล่าว    
 
๑๙. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง ร่างเอกสารสําคัญด้านเศรษฐกิจที่จะเสนอผู้นําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ 
 คณะรัฐมนตรีตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างเอกสาร จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑.๑ ร่างเอกสาร ASEAN Framework for Equitable Economic Development Guiding Principles for 
Inclusive and Sustainable Growth โดยสาระสําคัญของร่างเอกสารฉบับนี้เน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน (Inclusive and equitable growth) และวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในอีก ๓ เสาหลัก (ได้แก่ การเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก) 
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ เช่น 
การส่งเสริมให้สมาชิกอาเซียนที่มีการพัฒนาช้ากว่าสามารถใช้โอกาสและได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ได้อย่างเต็มท่ี การเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันโดยคํานึงถึงการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษา
และทักษะเพื่อเพิ่มผลผลิต การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดทํา
แผนฉุกเฉินกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ผันผวนทางเศรษฐกิจ และการรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศคู่เจรจาและองค์กรภายนอกอื่น ๆ 
   ๑.๒ ร่างเอกสาร ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership โดยสาระสําคัญ
ของร่างเอกสารฉบับนี้เป็นการกําหนดกรอบและหลักการพื้นฐานของอาเซียน (ASEAN General Principles) ในการขยายการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรี (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) 
กับประเทศภาคีความตกลงเขตการค้าเสรีของอาเซียนในปัจจุบัน (ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
อินเดีย - การเจรจากับประเทศหลังสุดนี้ยังไม่เสร็จสิ้น) ท่ีมีความสนใจจะเข้าร่วม ตามเป้าหมาย ๑ ใน ๔ ข้อที่ถือเป็นเสาหลักท่ีกําหนดใน 
AEC Blueprint คือ การที่อาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยเน้นบทบาทของอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (ASEAN Cenrality) 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินการและการเจรจา ตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
  ๒. มอบให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวกับผู้นําประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของอาเซียน ในระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการไปได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
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๑๑ 

 
๒๐. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง แถลงการณ์ของผู้นําอาเซียน (ASEAN Leader's Statement on Climate Change) สําหรับการประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๗ และการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต   
ครั้งที่ ๗ (COP 7/CMP 7)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรับรอง (ร่าง) แถลงการณ์ของผู้นําอาเซียน (ASEAN Leader’s Statement on Climate Change) 
สําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๑๗ และการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต 
ครั้งที่ ๗ (COP 7/CMP 7) ท่ีเมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐอัฟริกาใต้ โดยร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องการเน้นยํ้าความสําคัญของการดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเน้นยํ้า
ให้มีการดําเนินงานตามข้อมติ ๑/CP16 หรือ ข้อตกลงแคนคูน ซ่ึงได้รับความเห็นชอบในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๑๖ ท่ีเมืองแคนคูน สหรัฐเมก็ซิโก โดยต้องยึดม่ันตามหลักการของอนุสัญญาฯ และหลักการของ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึงการแสดงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการที่จะนําไปสู่ผลลัพท์ของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ 
สมัยท่ี ๑๗ และการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต ครั้งที่ ๗ และตกลงท่ีจะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อดําเนินการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
๒๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๓  การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+๓ 

ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นายพิทยา พุกกะมาน) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ท้ังนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระหว่าง
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพบปะหารือ และทบทวนความร่วมมือต่าง ๆ ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการในด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน ซ่ึงได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Official on 
Environment - ASOEN) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดล้อมศึกษา มลพิษ
หมอกควันข้ามแดน และการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความร่วมมือกับประเทศอาเซียน + ๓ 
  ๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน - จีน ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ (ASEAN - China Environmental 
Cooperation Action Plan 2011 - 2013) และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าว
ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยหากมีความจําเป็น โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีก โดยแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   ๒.๑ อาเซียนได้รับรอง The China-ASEAN Strategy on Environmental Protection Cooperation เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และยุทธศาสตร์ดังกล่าวจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการความร่วมมือ (Action Plan) ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงาน 
จึงขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาร่างฉบับแรกของแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ (the first draft ASEAN - China 
Environmental Cooperation Action Plan (2011 - 2013) ซ่ึงยกร่างโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ๒.๒ แผนปฏิบัติการฯ ระบุประเด็นความร่วมมือที่สําคัญเกี่ยวกับ (๑) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบาย
ระดับสูง ได้แก่ การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน การประชุมในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน 
(๒) การพัฒนาและดําเนินโปรแกรมทูตสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน (the ASEAN - China Green Envoys Program) อาทิ การฝึกอบรม
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ทูตสิ่งแวดล้อมอาเซียน - จีน การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ (๓) ความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมการจัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม
อาเซียน-จีน การศึกษาความเป็นไปได้และส่งเสริมให้มีการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การพัฒนาโครงการนําร่องด้านเทคโนโลยี
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๔) โครงการวิจัยร่วม อาทิ การจัดทําและเผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมในทัศนะอาเซียน-จีน การพัฒนา
และจัดการการศึกษาด้านนโยบายร่วม (Joint Policy Studies) 
   ๒.๓ การดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ (๑) การจัดการด้านองค์กรที่แต่ละฝ่ายจะมอบหมายผู้ประสานงาน
อย่างเป็นทางการ (National Focal Point : NPF) สําหรับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน และทั้งสองฝ่ายจะจัดต้ังฝ่าย
เลขานุการปฏิบัติการความร่วมมือ (Joint Implementation Secretariat : JIS) ซ่ึงฝ่ายจีนรับผิดชอบโดยศูนย์ความร่วมมือด้าน
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๑๒ 

สิ่งแวดล้อมอาเซียนจีน (The China - ASEAN Environmental Cooperation Center : CAEC) และฝ่ายอาเซียนโดยสํานัก
เลขาธิการอาเซียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม (๒) การสนับสนุนด้านการเงิน โดยระบุแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่สําคัญซ่ึงไม่จําเพาะเจาะจงเพื่อ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ กองทุนความร่วมมืออาเซียน-จีน (ASEAN - China Cooperation Fund) การสนับสนุน  
จากคู่เจรจานานาชาติ รัฐบาลจีน รัฐบาลจากประเทศสมาชิกอาเซียน และแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ -
เอกชนอื่น (Public - Private Partnership) 
 
๒๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความรว่มมือด้านสาธารณสุข 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
และสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข มีสาระสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้าน
สาธารณสุขและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสมาชิกของอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ๒. อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนท่ีจะเข้าประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ 
กําหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีการแก้ไข
ถ้อยคําหรือประเด็นที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ลงนาม โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
 
๒๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                   ๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยในส่วนของผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ท่ีประชุมเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานสู่ประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสา (การเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรม) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
การเร่งรัดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนมาจากภายในภูมิภาคเป็นหลัก โดยลดการพึ่งพา
เศรษฐกิจโลกท่ีมีความผันผวน ขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกัน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และ
อย่างย่ังยืน 
                    ๑.๒ ท่ีประชุมเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการดําเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
(Master Plan on ASEAN Connectivity) รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศนอกอาเซียนด้วย โดยให้ความสําคัญกับการระดมทุน
ในลักษณะหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (public - private partnership) และจากประเทศคู่เจรจา 
                    ๑.๓ ท่ีประชุมยินดีต่อพัฒนาการที่ดีในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมในพม่า 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้พม่าเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                    ๑.๔ ท่ีประชุมตกลงท่ีจะจัดต้ังคณะทํางานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council - ACC) 
เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ตามข้อ ๖ ของกฎบัตรอาเซียน 
                    ๑.๕ ท่ีประชุมสนับสนุนการดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องตาม Guidelines for the Implementation 
of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (Guidelines on DoC) ซ่ึงอาเซียนและจีนได้รับรอง
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และหวังว่าจะนําไปสู่ข้อสรุปในการจัดทํา Code of Conduct of Parties in the South China 
Sea (CoC) ในที่สุด โดยทุกประเทศสนับสนุนให้ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้รับการแก้ไขโดยการหารือและอย่างสันติ และเห็นว่าควรรักษา
พัฒนาการที่ดีในเรื่องนี้ต่อไป 
                    ๑.๖ ไทยและกัมพูชาได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีพัฒนาการที่ดี และเห็นพ้องให้อินโดนีเซีย
มีบทบาทตรวจสอบ (monitor) การปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวตามคําสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศต่อไป 
                   ๒. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  
 
 



 
        ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับประชาคมอาเซียน        
 

 

๑๓ 

 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
เรื่อง การขยายจํานวนภาคีของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอการจัดทําสารขยายจํานวนภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนาม 
 



 
 
 
 
 

 
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตร ี

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 
 
ที่ปรึกษา 

นางสมสมร มังคลพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 

 
 

คณะทาํงาน 
 นางสาวสุภาพร กิตติเดโช ผู้อํานวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตร ี
 นายธิติพล ธีรวิทยวงษ์ พนักงานประมวลผลข้อมลู 
 นางสาวสุทิษา เขียวชัย พนักงานบันทึกข้อมูล 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะทํางาน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




