
 (ร่าง)  
ก าหนดการ 

การประชุมเอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่ประจ าประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน 
หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่ม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน” 

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
********************************************************* 

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  การประชุมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อก าหนดเป้าหมายและ 
 แนวทางความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ 

 สถานที ่ห้องกมลทิพย์ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศลฯ 
 การแต่งกาย ชุดสุภาพ (Smart Casual) 

 ผู้เข้าร่วม รมว.มท./รมช.มท./ ปมท./ รอง ปมท./ หน.ส่วนราชการระดับกรม 
  หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ ผวจ.ชายแดน/ ทปษ.มท./ผช.ปมท./ 
  ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป.มท./ ผู้แทนกรมในสังกัด มท. 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 สถานที ่ ห้องเปรมกมล ณ โรงแรม เดอะ สุโกศลฯ (รอยืนยัน) 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต้อนรับ 
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์)  
 ชี้แจงวัตถุประสงค์ ก าหนดการ และแนวทางการด าเนินการประชุม 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยาย หัวข้อ “นโยบายต่างประเทศและการพัฒนา 
 พ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย” 
 โดย รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร (รอยืนยัน) 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ร่วมปรึกษาหารือข้อเสนอเพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายด้านการต่างประเทศ 
 ตามชายแดน ๔ ด้านประเทศตามล าดับ 
 - จังหวัดชายแดนด้านกัมพูชา 
 - จังหวัดชายแดนด้านเมียนมา 
 - จังหวัดชายแดนด้านลาว 
 - จังหวัดชายแดนด้านมาเลเชีย 
 (เสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุม) 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การมอบนโยบายในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  
 การพัฒนา และการรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 
 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย 
 - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย 
๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ า 
 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ผู้บริหาร กต. ออท./กสญ. ประจ าประเทศเพื่อนบ้าน 
 ผู้เข้าร่วม รมว.มท./รมช.มท./ ปมท./ รอง ปมท./ อธิบดีทุกกรมในสังกัด มท. 
 มท. หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ ผวจ.ชายแดน/ ทปษ.มท./ผช.ปมท./ 
  ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป.มท./ ผู้แทนกรมในสังกัด มท. 
 กต. รมว.กต.(รอยืนยัน)/ ปลัด กต./ รองปลัด กต./ออท./กสญ.ประจ า  
  ประเทศเพ่ือนบ้าน/อธิบดีทุกกรมในสังกัด กต. 
 สถานที ่ ห้องกมลพร ณ โรงแรม เดอะ สุโกศลฯ  

 การแต่งกาย ชุดสุภาพ (Smart Casual) 
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วันพฤหัสบดทีี่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  การประชุมเต็มคณะและแบ่งกลุ่มย่อย ระหว่าง กต. และ มท.  
ประชุมเต็มคณะ สถานที ่ห้องกมลทิพย์ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศลฯ 

 การแต่งกาย ชุดสุภาพ 
 ผู้เข้าร่วม ปลัด มท./ ปลัด กต./ รองปลัด มท./ รองปลัด กต./  
 ผวจ.ชายแดน/ ออท./กสญ. ประเทศเพ่ือนบ้าน/  
 ผู้แทนหน่วยงาน มท./ กต. และหน่วยงานอื่น ๆ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม   
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. ปลัด กต. และปลัด มท. (ประธานร่วม) กล่าวเปิดการประชุม   
๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๐ น. การบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการส าคัญใน Mainland Southeast Asia  
 และภาพรวมนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน  
 ผู้บรรยาย : อธิบดีหรือผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก  
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ น. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
 ผู้บรรยาย : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์)  
๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๕ น. การบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมเขตแดน  
 ผู้บรรยาย : อธิบดีหรือผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
๑๐.๒๕ – ๑๐.๓๕ น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

ประชุมแบ่งกลุ่มย่อย สถานที ่(๑) เมียนมา ห้อง (รอยืนยัน)   
  (๒) สปป. ลาว และเวียดนาม ห้อง (รอยืนยัน)                      
  (๓) กัมพูชา ห้อง (รอยืนยัน)    
  (๔) มาเลเซีย ห้อง (รอยืนยัน)    
 ผู้เข้าร่วม รองปลัด กต./ผวจ.ชายแดน/ออท./กสญ. ประเทศเพ่ือนบ้าน/ 
 ผู้แทนหน่วยงาน มท./ กต. และหน่วยงานอื่น ๆ 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.  การหารือเกี่ยวกับภาพรวมรายประเทศ (กลุ่มย่อย) 
 ผู้อภิปราย : เอกอัครราชทูตประจ าประเทศเพ่ือนบ้าน 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. การหารือเกี่ยวกับพัฒนาการและพลวัตในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทย (กลุ่มย่อย) 
 ผู้บรรยาย : ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน  
๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐ น. การระดมสมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทาย (กลุ่มย่อย) 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. Working lunch รับประทานอาหารกลางวันและรับฟัง 
 การบรรยายภาพรวมโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ
 ประเทศเพื่อนบ้าน 
 ผู้บรรยาย  อธิบดีหรือผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ 
                ผู้แทนส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 
  กับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)   
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. การระดมสมองเพื่อก าหนดเป้าหมายและแนวทางความร่วมมือ (กลุ่มย่อย) 
 (เสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุม)  
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  สรุปสาระของ presentation เพื่อน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี (กลุ่มย่อย) 
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วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  การประชุมเต็มคณะ  
 สถานที ่กระทรวงการต่างประเทศ 
 การแต่งกาย ชุดผ้าไทย 
 ผู้เข้าร่วม นรม./รอง นรม. สมคิดฯ (รอยืนยัน)/รอง นรม.ประวิตรฯ (รอยืนยัน)  
 รมว.มท./ รมว.กต./รมช.กต./รมช.มท./ ปลัด มท./ ปลัด กต./ รองปลัด มท./ 
 รองปลัด กต./ออท./กสญ. ประเทศเพ่ือนบ้าน/ ผวจ.ชายแดน/ ทปษ.มท./ 
  ผช.ปมท./ผู้แทนหน่วยงาน มท./ กต. และหน่วยงานอื่น ๆ 

๐๘.๒๐ น. ผวจ.ชายแดน/ ออท./กสญ. ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ออกจากโรงแรมไปกระทรวงการต่างประเทศ 
๐๘.๔๕ น. ผวจ.ชายแดน/ ออท./กสญ. ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 เดินทางถึงกระทรวงการต่างประเทศ 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๑๕ น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นรม. เดินทางถึงกระทรวงการต่างประเทศ 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น.  การถ่ายภาพหมู่ 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.  รมว.กต. และ รมว.มท. กล่าวรายงาน 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวรายงานแนวทางความร่วมมือ 
 เพ่ือพัฒนาชายแดนที่มั่งคั่ง และยั่งยืน 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
 กล่าวรายงานแนวทางความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชายแดนที่มั่นคง 
๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. นรม. มอบนโยบาย 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   
 สถานที ่ วิเทศสโมสร ๓ (และห้องสันทนาการ) 
 

********************************* 

๒๕ ก.ค. ๖๑ 


