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  วันนี้ (15 กรกฎาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 
 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  1.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ศูนย์บริการร่วม 
    ณ จุดเดียว (One Stop Service)   
 

ต่างประเทศ 
  2.   เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
    อาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  3.  เรื่อง   ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน  
    ครั้งที่ 11 (Joint Ministerial Statement of the  Eleventh ASEAN  
    Ministerial Meeting on Youth) และ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับ 
    รัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน + 3 ครั้งที่ 7 (Joint Ministerial   
    Statement of the  Seventh ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on 
    Youth)  
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ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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เศรษฐกิจ - สังคม 
1. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One 
Stop Service)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และกรอบแนวทางการพัฒนาการให้บริการเบ็ดเสร็จของภาครัฐ : 
สถาปัตยกรรมระบบและการเชื่อมโยงข้อมูล (Government One Stop Service Development Framework: 
System Architecture and Data Linkage) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ และให้ ดศ. 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการ
ขับเคลื่อนศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ 
ให้ ดศ. และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป   
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ดศ. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) สรุปได้ดังนี้  
   1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยที่ประชุมให้ศึกษาหลักการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่าน
เอกสารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Center: OSS Center) เพ่ือวางแผนทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (Roadmap) และแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพ่ือยกระดับบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่
รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมอ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจกับประชาชนโดยต้องเป็นหลักการ
ที่เป็นจริงได้และครบทุกมิติ ซึ่งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ก ากับดูแล 
และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันในรูปแบบคณะท างาน  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานคณะท างานเฉพาะ
กิจได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
เพ่ือร่วมกันจัดท าร่างแผนทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ คณะท างานได้
มีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน 9 ครั้ง เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และการจัดท า
กรอบแนวทางการพัฒนาการให้บริการเบ็ดเสร็จของภาครัฐอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2562  
  2. กรอบแนวทางการพัฒนาการให้บริการเบ็ดเสร็จของภาครัฐ :  สถาปัตยกรรมระบบและการ
เชื่อมโยงข้อมูล (Government One Stop Service Development Framework: System Architecture 
and Data Linkage) ดศ. ได้หารือแนวทางการพัฒนาการให้บริการเบ็ดเสร็จของภาครัฐร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดท ากรอบแนวทางฯ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
    2.1 การจัดล าดับความส าคัญของบริการเพ่ือพัฒนาระบบน าร่องบริการแบบเบ็ดเสร็จ ได้
แบ่งระดับความพร้อมของการพัฒนาเป็น 4 ระดับ ได้แก่   
     2.1.1 การน าบริการแบบดั้งเดิมของหลายหน่วยงานมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน  
    2.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีอ านาจด าเนินการให้กับหลายหน่วยงานได้   
    2.1.3 บริการในรูปแบบ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”   
    2.1.4 บริการแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบผ่านช่องทางดิจิทัล   
    ทั้งนี้ การจัดระดับความพร้อมด้านการให้บริการจะเอ้ือต่อการตัดสินใจคัดเลือก
บริการน าร่องที่เหมาะสมและเพ่ิมความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) และ สพร. ได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมการให้บริการของภาครัฐในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจาก
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ฐานข้อมูลคู่มือประชาชนบนเว็บไซต์ www.info.go.th  ซึ่งสรุปภาพรวมการให้บริการจ านวน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
บริการของภาคธุรกิจและบริการของภาคประชาชน สรุปได้ดังนี้  

หน่วย : กระบวนงาน  
 กลุ่มเป้าหมาย/

หมวดหมู่ 
ระดับความส าคัญ 

บริการทั่วไป บริการที่มีความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม 

ไม่ระบุ รวม 

1 ธุรกิจ  3,945 102  4,047 
2  ประชาชน  794 117 299 1,210 
 รวม 4,739 219 299 5,257 
     การจัดระดับความพร้อมของบริการ เพ่ือคัดเลือกกลุ่มบริการน าร่องที่เหมาะสม
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ความพร้อมในการพัฒนาบริการโดยดูจากหน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลอยู่
แล้วสามารถให้บริการผ่านระบบสารสนเทศได้ มีการเชื่อมโยงเอกสารบริการผ่านระบบสารสนเทศเป็นสัดส่วนที่สูง 
รวมทั้งมีกระบวนการของบริการไม่ซับซ้อน มีจ านวนหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่มากนัก และไม่ติดข้อจ ากัดด้าน
กฎหมาย และ    (2) ผลกระทบของบริการต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเลือกจากบริการที่มีปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อ
เดือนสูง ใช้ระยะเวลาด าเนินธุรกรรมนาน และถูกจัดกลุ่มให้เป็นบริการที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมตามเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. และสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ   
    เป้าหมายหลักของการเลือกบริการเพื่อพัฒนาระบบน าร่องคือ  (1) การลดค่า
เวลาเฉลี่ยในการรับบริการได้อย่างเป็นรูปธรรมคิดเป็นมูลค่าได้โดยประหยัดงบประมาณรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนในการเดินทางมารับบริการ และ (2) เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของประชาชนโดยพัฒนาการ
ยื่นเรื่องที่เดียวได้หลายหน่วยงาน และสามารถติดตามผลของค าขอได้อย่างสะดวกผ่านอินเทอร์เน็ต   
   2.2 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงเอกสารข้อมูล และกระบวนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
กรอบแนวคิดการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อการให้บริการ จ าแนกได้เป็น 6 มิติ ได้แก่   
     2.2.1 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักวิเคราะห์
กระบวนงาน วิศวกรซอฟท์แวร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพ่ือให้การบริการเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล การพัฒนา
หรือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ เพ่ือการประมวลผลที่เหมาะสมมีประสิทธิผลในการใช้งาน               
ทั้งในมิติด้านความต่อเนื่องของบริการ การรักษาความปลอดภัย และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ  
     2.2.2 การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถก ากับดูแลข้อมูลของตน  ให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย รวมทั้งพร้อมใช้งาน โดยมีการก ากับดูแลความปลอดภัยของข้อมูลให้ได้มาตรฐาน
ตามชั้นความลับ เพ่ือให้การบริการเอกสาร/ข้อมูลเกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
     2.2.3 การพัฒนาระบบรายการข้อมูลและฟอร์มบริการภาครัฐ โดยรวบรวม
รายละเอียดของเอกสาร/ข้อมูล และค าอธิบายกระบวนงานส าหรับบริการส าคัญของหน่วยงานภาครัฐ จากนั้นพัฒนา
ระบบบริหารจัดการฟอร์มบริการและกลไกการสืบค้นที่เหมาะสม 
     2.2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมเพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนเอกสาร/ข้อมูล ส าหรับการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Services ของหน่วยงานภาครัฐ มี
บริการพ้ืนฐาน เช่น การยืนยันตัวตน การจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บริการส่งเอกสาร/ข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ บริการการจัดการกระบวนงานผ่านระบบสารสนเทศ บันทึกธุรกรรม การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือเป็น
หลักฐาน รวมถึงการออกแบบเครื่องมือต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐต้องใช้ในการก ากับดูแลและให้บริการข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบ 
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     2.2.5 การศึกษากระบวนการกฎหมาย/กฎกระทรวง/พระราชบัญญัติ  เช่น 
กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือออกแบบ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเอ้ือต่อการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
     2.2.6 การก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและเป็นแบบ
เปิด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวของกรอบการพัฒนาบริการเบ็ดเสร็จ โดยการที่หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมี
ศักยภาพในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถให้ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    2.3 สถาปัตยกรรมระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ การออกแบบสถาปัตยกรรมต้องค านึงถึง
ความมั่นคงปลอดภัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และต้องเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดติด
กับเทคโนโลยี และพร้อมขยายขนาดให้มีระดับการให้บริการที่สูงได้ โดยการบูรณาการระบบงาน กระบวนงาน และ
การต่อเชื่อมเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบ 1 ต่อ 1 โดยแบ่งประเภทบริการเป็น   
3 ระดับ คือ  
     2.3.1 พอร์ทัลบริการ (Service Portal) คือระบบดิจิทัลให้ผู้ขอรับบริการ
สามารถยื่นค าขอเพ่ือขอรับบริการต่าง ๆ ของรัฐและสามารถติดตาม/ได้รับ/แจ้งเตือนความคืบหน้าในการอนุมัติ/
อนุญาต รวมถึงงานบริการบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานสามารถยื่นเรื่องเป็นค าขอเดียว โดยข้อมูลที่ยื่น
ผ่านระบบนี้จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือดึงเอกสารแนบต่าง ๆ โดยประชาชนไม่ต้องน าเอกสารที่ออกโดย
ภาครัฐมายื่น ซึ่งปัจจุบันมีระบบพอร์ทัลเพ่ือให้บริการแก่ภาคธุรกิจชื่อว่า “Biz Portal” และวางแผนจะให้บริการแก่
ประชาชนในบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น ระบบการรับช าระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการออก
ใบเสร็จหรือใบก ากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     2.3.2 ศูนย์เชื่อมโยง (Linkage Center) มีหน้าที่หลักในการเชื่อมโยงเอกสาร/
ข้อมูล และเชื่อมโยงกระบวนงานกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้พอร์ทัลบริการสามารถจัดการค าขอได้โดยสะดวก ทั้งนี้ 
ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว 2 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ระบบ Data Linkage ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) เชื่อมโยงข้อมูลโดยเลขประจ าตัว 13 หลักของบัตรประชาชนและข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์รองรับการยืนยันตัวตนและ (2) ระบบข้อมูลการน าเข้าส่งออกเบ็ด เสร็จ (National Single Window: NSW) 
ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (กค.) เชื่อมโยงข้อมูลน าเข้า/ส่งออกโดยใช้บริการยืนยันตัวบุคคลของกรมการ
ปกครอง และปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบริการ  
    ในอนาคตรัฐบาลอาจมีระบบ Linkage เพ่ิมขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบทุก
บริการ เช่น ระบบ Government Data Exchange (GDX) เชื่อมโยงข้อมูล/เอกสารด้านธุรกิจนอกเหนือจากเรื่อง
น าเข้า/ส่งออก 
     2.3.3 หน่วยงานบริการภาครัฐ (Government Service Agency) หน่วยงาน
รับผิดชอบด้านการให้บริการจดแจ้ง ขอใบอนุญาตและธุรกรรมภาครัฐแก่ประชาชนแบบดั้งเดิม (ส่วนมากไม่เป็น
บริการแบบเบ็ดเสร็จ) ซึ่งมีจ านวนมากและใช้เทคโนโลยี/วิธีการท างาน/จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลแตกต่างกัน 
ท าให้บูรณาการกระบวนงานข้ามหน่วยงานยาก ศูนย์เชื่อมโยงควรบูรณาการในระดับเอกสาร/ข้อมูลในเบื้องต้น 
หน่วยงานสามารถเข้าร่วมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้โดยจัดเตรียมระบบเชื่อมข้อมูลแยกจากฐานข้อมูลหลักและ
พัฒนาเครื่องมือเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐสามารถรับธุรกรรมการขอรับ
บริการรายวันผ่านระบบของศูนย์เชื่อมโยง และด าเนินการตามกระบวนการปกติเมื่อเสร็จสิ้นสามารถแจ้งผลกลับไปยัง
ศูนย์เชื่อมโยง 
    สถาปัตยกรรมการบูรณาการเอกสาร/ข้อมูลและกระบวนงานนี้ช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government 
Data) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการออกแบบนโยบายของรัฐให้ตรงกับสภาวการณ์และความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย  
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ต่างประเทศ 
 
2.  เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และ
การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสาร 19 ฉบับ และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยไม่
ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ทั้งนี้ให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรอง เห็นชอบ และออกเอกสารในข้อ 1 – 16 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมลงนามในเอกสารข้อ 17 – 19 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
  สาระส าคัญของร่างเอกสารจ านวน 19 ฉบับ ซึ่งจะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรอง เห็นชอบ ลงนาม 
และออกระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง             
สรุป ได้ดังนี้ 
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความยั่งยืนในทุกมิติ 
  2. ร่างแผนงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาค
เอเชีย – แปซิฟิกด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2019 – 2021 เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการรับมือกับการก่อการ
ร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ 
  3. ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความม่ันคงในการประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของสตรีในการป้องกัน จัดการ และแก้ไขความขัดแย้งทางอาวุธ รวมถึงกระบวนการฟื้นฟูสันติภาพภายหลังความ
ขัดแย้ง 
  4. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงใน
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางการบิน : ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการบินในระดับภูมิภาคให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
  5. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงใน
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรงด้วยแนวทางครอบคลุม 
  6. ร่างรายการกิจกรรมที่เป็นทางการ (Track 1) ส าหรับปีกิจกรรม ค.ศ. 2019 -2020 ของการ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก  
  7. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน – 
ออสเตรเลีย ค.ศ. 2020 – 2024 เป็นแนวทางการด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
ออสเตรเลียในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2567 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือที่คาบเกี่ยวระหว่างสามเสา 
  8. ร่างเอกสารแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกลุ่มหารือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความม่ันคงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  9. ร่างถ้อยแถลงอาเซียน – สหภาพยุโรปเรื่องความร่วมมือด้านความม่ันคงทางไซเบอร์  มุ่ง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปิดกว้าง ปลอดภัย มั่นคง เข้าถึงได้ และมีสันติ 
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  10 ร่างถ้อยแถลงผู้น าอาเซียน – จีน ว่าด้วยข้อริเริ่มความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะ  เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างอาเซียน – จีน ด้านเมืองอัจฉริยะในภาพรวม 
  11. ร่างแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและแนวทางท่ีไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายส าหรับกิจกรรมความ
ร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ เป็นเอกสารที่ไทยเสนอโดยรวบรวมสาขาความร่วมมือใน
ด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ 
  12. ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง 
และความเป็นหุ้นส่วน  
  13. ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา  เป็น
สรุปผลการทบทวนการด าเนินความสัมพันธ์ที่ผ่านมา และแนวทางความร่วมมือและความสัมพันธ์ในอนาคต ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  14. ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 20   
  15. ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก ครั้งท่ี 9  
  16. ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความ
ม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งท่ี 26  
  17 – 19 ร่างสารขยายจ านวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับสาธารณรัฐเปรู ร่างสารขยายจ านวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และร่างสารขยายจ านวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นตราสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือรับรองการเข้าร่วมเป็นอัครภาคีอย่างเป็น
ทางการในสนธิสัญญาฯ ของสาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และราชอาณาจักรบาห์เรน ทั้งนี้ ไทยในฐาน ะ
ประธานอาเซียนประจ าปี 2562 จะจัดพิธีลงนามตราสารขยายจ านวนอัครภาคีในสนธิสัญญาฯ ของทั้ง 3 ประเทศ
ดังกล่าว โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 
  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 20 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 และการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย 
– แปซิฟิก ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 3 สิงหาคม 2562 ที่กรุงเทพมหานคร  
 
3. เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน ครั้งท่ี 11 (Joint 
Ministerial Statement of the  Eleventh ASEAN Ministerial Meeting on Youth) และ ร่างถ้อยแถลง
ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน + 3 ครั้งที่ 7 (Joint Ministerial  Statement 
of the  Seventh ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Youth)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อถ้อยค าและสารัตถะร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี
อาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน ครั้งที่ 11 (Joint Ministerial Statement of the  Eleventh ASEAN Ministerial 
Meeting on Youth) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน + 3 ครั้งที่ 7 
(Joint Ministerial  Statement of the  Seventh ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Youth)  และ
ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยระดับรัฐมนตรี ร่วม
รับรองร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน ครั้งที่ 11 ( Joint Ministerial 
Statement of the  Eleventh ASEAN Ministerial Meeting on Youth) และ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน + 3 ครั้งที่ 7 (Joint Ministerial  Statement of the  Seventh ASEAN 
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Plus Three Ministerial Meeting on Youth)  ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
    ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีก  ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ   
    สาระส าคัญ 
  ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน ครั้งที่ 11 (Joint 
Ministerial Statement of the  Eleventh ASEAN Ministerial Meeting on Youth) และ ร่างถ้อยแถลงร่วมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน + 3 ครั้งที่ 7 (Joint Ministerial  Statement of the  
Seventh ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Youth)  เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมภายใต้หัวข้อหลัก 
“Enhancing the Role of Youth in ASEAN for  Sustainable Development and Regional Integration” ซึ่ง
รัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชนและประเทศบวกสาม จะให้ค ามั่นและเน้นย้ าถึงความพยายามและมุ่งมั่น
ร่วมกันในการสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงานของอาเซียนใน
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนทุกด้าน  และเสริมสร้างบทบาทของเยาวชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและบูรณาการร่วมกัน
ในภูมิภาค 

………………. 


