
 

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ช่วงเวลาด าเนินการ ๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

หน่วยงาน: กระทรวงการต่างประเทศ 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มต/ิข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์

การเผยแพร่พระเกียรติคณุและ
โครงการพระราชทานต่าง ๆ    
ในต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมเผยแพร่                 
พระเกียรติคณุและโครงการพระราชทานต่าง ๆ ในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น 
๑. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับทีมประเทศไทย          
ณ นครโอซากา และมูลนิธิชัยพัฒนา จัดการบรรยายเรื่องโครงการในพระราชด าริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมอาคาร OMM ย่านเทมมะบาชิ               
จังหวัดโอซากา โดยมีชาวไทยในภมูิภาคคันไซ นักเรยีนไทย และชาวญี่ปุ่นที่สนใจ  
เข้าร่วมฟังการบรรยาย  
๒. เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกบัคณะนักศึกษา
ไทยเข้าร่วมโครงการ Mekong Friendship Project เพื่อเสริมสรา้งความตระหนักรู้
เกี่ยวกับโครงการตามพระราชด ารใินประเทศลาว 

   

ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

การประชุมหารือ สมัมนา   
ระดมสมอง และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการตา่งประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศประชุมหารือ สัมมนา ระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
เกี่ยวกับการตา่งประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ตัวอยา่งเช่น 

๑. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๕๙ กรมยุโรปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และหน่วยงานผู้มีส่วนไดส้่วนเสียตา่ง ๆ จัดการประชุมระดมความคดิเห็นในหัวข้อ 
“ทิศทางการด าเนินความสัมพันธ์กับยุโรปในช่วง ๕ ปีข้างหน้า” ณ โรงแรมเรเนซองส์ 
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเหน็ และ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทุกมิติ เพื่อน าไปพิจารณาประกอบการ   
ยกร่างยุทธศาสตร์ความสมัพันธ์กับภูมิภาคยุโรป ประจ าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ  
การด าเนินงานของกรมยุโรปในอนาคตด้วย  
๒. เมื่อ ๑๕ - ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกบัมูลนิธิชัยพัฒนา 
ประชุมหารือร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์ ภายใต้ Singapore Cooperation 
Programme ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  

   



๒ 

 

๓. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับ พ.ต.ท. ธีรพงษ์    
ดุลยวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสบืสวนสอบสวนทางการเงิน และคณะผู้แทน
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์
อาชญากรรมข้ามชาติที่อาจเกี่ยวขอ้งกับไทยในฮ่องกง 
๔. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับแกนน าคนไทยใน
เมืองตาอีฟ ประชุมหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานดา้นการต่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนไทยเพื่อเป็นการสรา้งความแข็งแกร่งให้กับชุมชนไทยในซาอุดีอาระเบยี  
๕. เมื่อ ๒๕ - ๒๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับหน่วยงานทีม
ประเทศไทย และส านักงานการตา่งประเทศ มลฑลหูหนาน ประชุมหารือเกี่ยวกับ
การส่งเสริมความสมัพันธ์ไทย - หูหนาน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การศึกษาและวิจัย  
๖. เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกบัสมาคมไทย - 
ลาว เพื่อมิตรภาพ ประชุมหารือเพื่อร่วมก าหนดทิศทางการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างไทย - ลาว  

ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ 

 

กระทรวงการต่างประเทศไดร้่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมเพื่อ       
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ตัวอย่างเช่น  
๑. เมื่อ ๑๐ - ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับ             
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงาน China - ASEAN 
Expo (CAEXPO) ครั้งท่ี ๑๓ ของไทย เพื่อส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างสองประเทศ 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 

๒. เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น าผูบ้ริหารระดับสูง
ของกัมพูชาเดินทางไปประเทศไทย เพื่อหารือร่วมกันในโครงการส่งเสริมและสานต่อ
ความร่วมมือผู้บรหิารระดับสูงระหว่างไทย - กัมพูชา (ด้านการยุติธรรมและ 
งานทัณฑสถาน)   
๓. ตลอดเดือน ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมกบั              
คณะนักพฤกษศาสตรไ์ทยจดัฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เคนยาเกี่ยวกับ
การดูแลและเพาะพันธ์ุกล้วยไม้ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ปรับปรุงเรือนกล้วยไม้ใน   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 

 

สวนพฤกษศาสตร์เคนยา เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการครบรอบ ๕๐ ปี ความสมัพันธ์
ทางการทูตไทย - เคนยา ในปี ๒๕๖๐ ด้วย 

ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

การให้บริการและคุ้มครองดูแล
ผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ  

กระทรวงการต่างประเทศร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้บริการและคุ้มครองดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น  
๑. เมื่อ ๑ - ๒ และ ๒๒ - ๒๔ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับ
ชุมชนไทยในนครมักกะฮ์ และเมืองตาอีฟ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพือ่ให้บริการงาน
กงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย  
๒. เมื่อ ๑ และ ๘ ก.ย. ๕๙ ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับชุมชนไทยใน
เขตเกาสง และชุมชนไทยในเขตไถจง จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อใหบ้ริการงานกงสลุ
ต่าง ๆ แก่คนไทย 
๓. เมื่อ ๒ - ๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม์ ร่วมกับชุมชนไทย
ในสวีเดน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองโกเธนเบอร์ก เพื่อให้บริการงานกงสุล      
ต่าง ๆ แก่คนไทย 
๔. เมื่อ ๔ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมกับชุมชนไทย       
ในแคนาดา จัดกิจกรรมกงสลุสัญจร ณ เมือง Thamesville รัฐออนแทรีโอ        
เพื่อให้บริการงานกงสลุต่าง ๆ แกค่นไทย  
๕. เมื่อ ๔ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับชุมชนไทยในฮ่องกง   
จัดกิจกรรมกงสลุสญัจร ณ โรงเรียนหล็อกซินถ่อง เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ   
แก่คนไทย 
๖. เมื่อ ๕ - ๖ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับส านักงานแรงงาน
ไทย ณ สิงคโปร์ จัดกจิกรรมเข้าเยีย่มหอพักแรงงานไทย ณ หอพัก Tuan View และ
ที่หอพัก Westlite Toh Kuan เพือ่ให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย 
๗. เมื่อ ๑๑ และ ๑๘ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับ
สมาคมไทย - ออสเตรเลียแห่งรัฐควีนส์แลนส์ และสมาคมไทย - ออสซี่ จัดกิจกรรม
สัมมนาให้ข้อมลูเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ท่ีเมืองโกลด์โคสท์และ          
นครบรสิเบน ตามล าดับ  
๘. เมื่อ ๑๓ - ๑๔ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับชุมชนไทย
ในนครเซาเปาลู จัดกจิกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Intercontinental และ
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ร้านอาหารไทยเซฟ เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย  
๙. เมื่อ ๑๔ - ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า ร่วมกับ  
ชุมชนไทยในออสเตรเลยี จัดกิจกรรมกงสลุสญัจร ณ นครดาร์วิน เพือ่ให้บริการ   
งานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย 
๑๐. เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับชุมชนไทย   
ใน Staffordshire และวัดไทย จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เขต Staffordshire    
เพือ่ให้บริการงานกงสลุต่าง ๆ แกค่นไทย  
๑๑. เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ร่วมกับชุมชนไทยในพ้ืนท่ี
เมือง AL Juba และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Al Juba 
เพื่อให้บริการงานกงสลุต่าง ๆ แกค่นไทย   
๑๒. เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมกับชุมชนไทยใน     
ยูกันดา จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ ยูกันดา เพื่อให้บริการงานกงสลุต่าง ๆ แก่คนไทย  
๑๓. เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับชุมชนชาวไทยใน
ฝรั่งเศส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองบอร์โด และเมืองใกล้เคยีงเพื่อให้บริการ 
งานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย  
๑๔. เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับชุมชนไทย         
ในสิงคโปร์ จัดกจิกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการงานกงสลุตา่ง ๆ แก่คนไทย  
๑๕. เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับชุมชนไทยในสหรัฐ 
จัดกิจกรรมกงสลุสญัจร ณ วัดมงคลเทพมุนี มลรัฐเพนซลิเวเนยี เพื่อให้บริการงาน
กงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย 
๑๖. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมกบัชุมชนไทยใน
บาห์เรน จัดกจิกรรมกงสลุสญัจร ณ ร้านอาหารมอนซูน เขตแอดลยิา่ เพื่อให้บริการ
งานกงสุลต่าง ๆ ให้แก่คนไทย 
๑๗. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับชุมชนไทยในดูไบ     
จัดกิจกรรมกงสลุสญัจร ณ เมืองดไูบ เพ่ือให้บริการงานกงสลุต่าง ๆ แก่คนไทย  
๑๘. เมื่อ ๒๓ - ๒๔ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับชุมชนไทย
ในกว่างซี จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal 
University) เพื่อให้บริการงานกงสุลตา่ง ๆ แก่คนไทย  



๕ 

 

๑๙. เมื่อ ๒๓ - ๒๖ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับ        
กรมการแพทย์ ผู้แทนบริษัทไทยในกาตาร์ และบริษัทต่างชาติทีม่ีคนไทยท างาน 
จัดเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทย
และแรงงานไทยในกาตาร์ที่จะจัดในช่วงเดือน มี.ค. ๖๐ 
๒๐. เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับชุมชนไทย          
จัดกิจกรรมกงสลุสญัจร ณ ช้ัน ๓ อาคาร ยกไกจิชิ ชูบุจิคุชิมินเซนเตอร์ อ าเภอยกไกจิ 
จังหวัดมิเอะ เพ่ือให้บริการงานกงสุลตา่ง ๆ แก่คนไทย  
๒๑. เมื่อ ๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกบัชุมชนไทย     
ในรัฐกัว จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย 

ข้อ ๔ การศึกษาและเรยีนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

การร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา
และการเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 
สานพลังประชารัฐ 

- D๓ การส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและ MICE 

- E๒ การยกระดับคณุภาพ
วิชาชีพ 

- E๕ การศึกษาพ้ืนฐานและ   
การพัฒนาผู้น า  
 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมเกีย่วกับการศึกษา
และการเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา และศลิปวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น 

๑. เมื่อ ๑ - ๒ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับชุมชนไทยใน    
นครมักกะฮ์ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญไทยท่ีไปประกอบพิธีฮัจย์              
ในประเทศซาอุดีอาระเบีย 
๒. เมื่อ ๓ - ๔ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับชุมชนไทยใน
กัมพูชาจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัด         
ด็อมเรยซอ จังหวัดพระตะบอง เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมือดา้นศาสนาและวัฒนธรรม
ระหว่างไทยและกมัพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 
๓. เมื่อ ๓ - ๙ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับมหาวิทยาลยั
บูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีอีสาน (วิทยาเขต
สุรินทร)์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลเทคโนโลยีอีสาน  
(วิทยาเขตสรุินทร)์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทาง
เยือนมหาวิทยาลัยพระตะบองและสถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล จังหวัดก าปงธม 
ประเทศกัมพูชา เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่างกัน  
๔. เมื่อ ๘ - ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกบัชมรมสตรไีทย
ในฝรั่งเศส จดัโครงการฝึกอบรมวชิาชีพการแกะสลักผักและผลไม้แก่คนไทยใน
ฝรั่งเศส เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพการแกะสลักผักและผลไมไ้ทย
และเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่คนไทยในฝรั่งเศสด้วย  

   



๖ 

 

๕. เมื่อ ๙ - ๑๒ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและธญับุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 
เช่น สาธิตการประกอบอาหารไทย แสดงนาฏศลิปไ์ทย งานผ้าไหม และงานประดิษฐ์
ของไทยอ่ืน ๆ ในงาน The 8th  West China Cultural Industry Expo                     
ณ นครซีอาน  
๖. เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยใน
สหรัฐอเมริกา จดักิจกรรมท าบุญสมโภชวัดวชิรธรรมปทีป ครบ ๔๐ ปี 
๗. เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสมาคมทักษิณ
นิวยอร์ก จัดงานทักษิณบอลล์ ครัง้ที่ ๔๔ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือการศึกษาของ
เยาวชนไทยที่ขาดแคลนใน ๑๔ จงัหวัดภาคใต้ของไทย 
๘. เมื่อ ๑๗ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับคณะนักแสดง 
ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศลิป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ 
จ านวน ๑๕ คน จดัการแสดง “โขน” ในงาน China - ASEAN Theatre Week   
ครั้งท่ี ๔ ณ นครหนานหนิง  
๙. เมื่อ ๑๙ - ๒๒ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรม เข้าร่วมงานเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ท่ีเมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ 
(The First Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo) 
๑๐. เมื่อ ๒๓ - ๒๕ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกบักระทรวง
วัฒนธรรม เข้าร่วมงาน Chongsheng Forum 2016 ที่เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน 
เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระพุทธศาสนาในด้าน             
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพัฒนาสังคม และการสร้างความสมานฉันท์และ
สันติภาพในภมูิภาคร่วมกับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน 
๑๑. เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๕๙ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาไทยในออสเตรเลีย เข้ารว่มพิธีการแข่งขันกีฬาสมานมิตรแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย ครั้งท่ี ๔๕ ที่นครเมลเบิร์น ซึ่งเป็นกีฬาประเพณีทีส่มาคมนักศึกษาจาก
รัฐต่าง ๆ ท่ัวออสเตรเลียร่วมกันจดั เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ช่วยแสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์และความสามัคคีในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา    



๗ 

 

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

การร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม     
และกระชับความสมัพันธ์ และ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ              
ในต่างประเทศ 
 
สานพลังประชารัฐ 

- D๒ การส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
เริ่มต้น 

- D๓ การส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและ MICE 

- D๔ การส่งเสริม 
การส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ 
 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิและ
กระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น 

๑. เมื่อ ๑๒ - ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ร่วมกับส านักงาน
เศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองมุมไบ ด าเนินโครงการ Road Show โดยน าผู้ประกอบการ
ด้านยางพาราไทยส ารวจตลาดและพบกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ผลิตล้อยางในเขตระเบยีงเศรษฐกจิเมืองเจนไน - เมืองบังคาลอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี ้
(๑) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอินเดียและสรา้งความเชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรมยางพาราของไทยกับอุตสาหกรรมยางพาราและยานยนต์ของอินเดีย  
(๒) อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยให้ท าธุรกิจกบัอินเดียมากข้ึน  
๒. เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจ 
การลงทุน ณ เมืองมมุไบ จดักิจกรรม Seminar on “India - Thailand 
Collaboration in Rubber and Auto Parts Industries” and B2B Meeting      
ณ โรงแรม Crown Plaza เมืองเจนไน โดยมีนักธุรกิจไทยและอินเดยี เข้าร่วม
กิจกรรม  
๓. เมื่อ ๒๐ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า ร่วมกับ
ส านักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงแคนเบอรร์า กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง และนักธรุกิจด้านการเกษตร จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริม
ผลประโยชน์ด้านการคา้และการลงทุนของไทยในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและฟิจิ และศึกษาประเมิน
ศักยภาพด้านธรุกิจการเกษตรในฟจิิ โดยมีการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และน าคณะฯ เยี่ยมชมโรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร สวนผัก ฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์ 
๔. เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับส านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ และบริษัท WEN Qatar ซึ่งเป็นบริษัท
ของคนไทยที่ท าธรุกิจก่อสร้าง ด าเนินโครงการน าคณะผู้แทนการคา้ ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์และไลฟ์สไตล์ของไทย ๑๘ บริษัท เดินทางเยือนกาตาร์ 
เพื่อจัดกิจกรรมจับคูเ่จรจาการค้ากับนักธุรกิจท้องถิ่น ณ โรงแรม Movenpick Hotel 
West Bay กรุงโดฮา  

   



๘ 

 

๕. เมื่อ ๒๖ - ๒๙ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา รว่มกับ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิตและสมาคมโรงแรมไทย จัดฝึกอบรมด้าน Hospitality 
Management ให้แก่ภาคธุรกิจการโรงแรมของคาซัคสถาน ณ โรงแรม Rixos 
President Astana เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Astana EXPO 2017 
๖. ช่วงเดือน ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารสี ร่วมกับส านักงานส่งเสรมิ
การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารสี จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการไทย 
ดังนี้  
(๑) เมื่อ ๒ - ๖ ก.ย. ๕๙ สนับสนนุผู้ส่งออก/นักออกแบบไทย เข้ารว่มงานแสดง
สินค้า Maison & Objet ณ กรุงปารีส 
(๒) เมื่อ ๒ - ๕ ก.ย. ๕๙ สนับสนนุผู้ส่งออก/นักออกแบบไทย เข้ารว่มงานแสดง
สินค้า Who,s Next ณ กรุงปารสี 
(๓) เมื่อ ๑๒ - ๑๕ ก.ย. ๕๙ สนับสนุนผูส้่งออก/นักออกแบบไทย เขา้ร่วมงานแสดง
สินค้า Texworl ณ กรุงปารสี 
(๔) เมื่อ ๑๓ - ๑๕ ก.ย. ๕๙ สนับสนุนผูส้่งออก/นักออกแบบไทย เขา้ร่วมงานแสดง
สินค้า Premiere Vision ณ กรุงปารีส 

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

การประชุมหารือ สมัมนา ระดม
สมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและ 
เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 
สานพลังประชารัฐ 

- D๒ การส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
เริ่มต้น 

- D๔ การส่งเสริม 
การส่งออกและการลงทุนใน

กระทรวงการต่างประเทศประชุมหารือ สัมมนา ระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับเศรษฐกิจร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและเพิม่
ศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตวัอย่างเช่น 

๑. เมื่อ ๑ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับส านักงานส่งเสรมิ
การจัดประชุมและนิทรรศการ จดังานสัมมนา Trade Promoter Workshop เพื่อ
กระตุ้นและดึงดดูนักธุรกิจจากกัมพูชาเข้าร่วมงานอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 
๒. เมื่อ ๑ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับส านักงานการค้าใน
ต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ประชุมหารือกับกลุม่ผู้น าเข้าสินค้าอาหารและน้ าตาล 
(Rama Modern Trading และบริษัท Alrefael International Company) 
เกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารและน้ าตาลในซาอุดีอาระเบีย 
๓. เมื่อ ๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองดไูบ ร่วมกับผู้บรหิารบริษัท Orchid 
Palce Wellness Spa ประชุมหารือเกี่ยวกับการด าเนินกิจการสปาไทยในเมืองดูไบ 

   



๙ 

 

ต่างประเทศ 

- E๑ การดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ 
 

๔. เมื่อ ๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับคณะผู้บริหารภาคธุรกิจ
การเงินการธนาคารชาวไทยในฮ่องกง ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณด์้าน
เศรษฐกิจการเงินในฮ่องกง 
๕. เมื่อ ๘ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับพลเอกณัฐฏ์     
ศรีอินทร์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจท่ี ๓ และคณะ ประชุมหารือเกีย่วกับแนวทาง 
ในการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา  
๖. เมื่อ ๙ ก.ย. ๕๙ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ บริษัทอุตสาหกรรมดีสวสัดิ์ จ ากัด        
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และสถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Workshop on Green Economy) ณ โรงแรม 
VIE กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้สังคมไทยขับเคลื่อนไปสู่การเป็น ‘สังคม
เศรษฐกิจสเีขียว’ อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสามารถประยุกตใ์ช้หลักการ
พัฒนาไปพร้อมกันกับการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว 
๗. เมื่อ ๑๐ - ๑๔ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับ       
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และผู้บรหิารแขวงสะหวันนะเขต ประชุมหารือเกี่ยวกับ
การส ารวจเส้นทางไทย - ลาว - เวียดนาม เพื่อประเมินศักยภาพในการเชื่อมโยงท้ัง
สามประเทศในมติิเศรษฐกิจ  
๘. เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๕๙ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จดัการสัมมนา Knowledge Bank Project 2016 : 
Empowering Thai SMEs for Sustainable Growth, Learning from Taiwan  
ณ โรงแรมสโุกศล   
๙. เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๕๙ ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน จัดประชุมหารือกับ
คณะนักธุรกจิชาวไต้หวันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการยกระดับอุตสาหกรรมไทยโดย
เน้นการใช้นวัตกรรม และทิศทางการลงทุนของคณะนักธุรกจิไต้หวนักลุ่มนี้ ในไทย 
๑๐. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๕๙ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเวที MFA CEO Forum        
ครั้งท่ี ๖ เพื่อให้คณะทตูประจ าประเทศไทยไดร้ับฟังวิสัยทัศน์จากภาคเอกชนไทย   
ช้ันน าเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ของไทย โดยในครัง้นี้ เป็นการ



๑๐ 

 

น าเสนอศักยภาพธุรกิจค้าปลีก อาหาร โรงแรม สายการบินและการท่องเที่ยวของ
ประเทศ เวที MFA CEO Forum ครั้งนี้ไดร้ับการตอบรับเป็นอยา่งดจีากคณะทตู                     
มีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตตา่ง ๆ กว่า ๒๘ ประเทศ           
เข้าร่วม โดยนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดงาน 
และนาย William Heinecke ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ CEO ปาฐกรับเชิญ          
ได้แสดงวิสัยทัศน ์กลยุทธ์ ค่านิยม และการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้เข้าร่วม
งานรับฟัง  
๑๑. เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ร่วมกับส านักงานการค้า  
ในต่างประเทศ ณ กรุงโรม และสภาอุตสาหกรรมอิตาลี จัดสัมมนา Doing Business 
with Thailand ณ เมือง Padova เพื่อน าเสนอเกี่ยวกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
โดยเฉพาะในกรอบ AEC รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าไทย - อิตาล ี
๑๒. เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับผู้บริหารคนไทยใน     
บริษัท Abbots และคณะนักธุรกจิเฟอร์นิเจอรไ์ทยท่ีมาร่วมงานจัดแสดงสินค้า
เฟอร์นิเจอร์กับกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ประชุมหารือเกี่ยวกบัลู่ทางการท า
ธุรกิจในดูไบ  
๑๓. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครเซีย่งไฮ้ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ
ไทยในจีน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน    
ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสมัมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคยีง 
ประจ าปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “เกาะติดสถานการณ์ค่าเงินหยวนและนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของนครเซี่ยงไฮ”้ เพื่อส่งเสรมิให้นักธุรกิจไทยไดร้บัทราบข้อมูลและ
พัฒนาการล่าสุดทางเศรษฐกิจอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจกบัจีน 
๑๔. เมื่อ ๒๑ - ๒๒ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับ           
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางความรว่มมือใน         
การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในกาตาร์ รวมทั้ง ความร่วมมือท่ีการท่องเที่ยว              
แห่งประเทศไทย ส านักงานดไูบ จะมีร่วมกับสายการบิน Qatar Airways เพื่อ
ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โดฮา - กระบี่ ด้วย   
๑๕. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับผู้บริหารโรงแรม          



๑๑ 

 

ดุสิตธานี ดูไบ ประชุมหารือเกี่ยวกบัธุรกิจร้านอาหารไทยและการประชาสัมพันธ์
อาหารไทยต้นต ารับ 
๑๖. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับบริษัท เอสซีจี 
เทรดดิ้ง จ ากัด และคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ จดังานเสวนา Grow 
Together with our Best Neighbor “Cambodia” เสริมความรู้คูก่ารลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ    
๑๗. เมื่อ ๒๗ - ๒๘ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกตั ร่วมกับ          
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าและอตุสาหกรรมโอมาน (OCCI) และ
โรงพยาบาลพญาไท กรุงเทพฯ ร่วมจัดเสวนา แบ่งปันความรู้ ประสบการณเ์กี่ยวกับ
การท่องเที่ยวไทยในงาน “Invest Forum” ณ กรุงมสักัต   
๑๘. เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครเซีย่งไฮ้ ร่วมกับส านกังานเศรษฐกิจ
การลงทนุ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประชุมหารือกับผู้บริหาร Council for Promoting 
South - South Cooperetion สาขา Yangzhi River Delta เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการลงทุน 
๑๙. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับส านักงานการค้า
ในต่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกจิการลงทุน ณ กรุงปารีส ประชุมหารือเกี่ยวกับการ
สรุปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม ดิจิทลั รวมถึงแนวคิด 
Thailand 4.0 ด้วย  
๒๐. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับอธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสรมิการนวดแผนไทย
ที่ถูกวิธีในอินเดีย โดยเฉพาะการอบรมและจัดหาบุคลากรซึ่งเป็นที่ตอ้งการจ านวน
มาก 

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย 
 
สานพลังประชารัฐ 

- D๒ การส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  
ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 
๑. เมื่อ ๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดโครงการ Bangkok Fasion Cluster Multi Brand In-Store Promotion       
ณ ห้างสรรพสินคา้ Centre Point ถนน Orchard เพื่อโชวศ์ักยภาพของแฟช่ัน       
ดีไซเนอร์ไทย และสนับสนุนการเจรจาธุรกิจขยายช่องทางการค้าไปสู่ตลาดอาเซยีน    

   
 
 
 



๑๒ 

 

เริ่มต้น 

- D๓ การส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและ MICE 

- D๔ การส่งเสริม 
การส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

- E๑ การดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ 

โดยจะมีการวางขายสินค้าเป็นเวลา ๓ เดือน 
๒. เมื่อ ๓ - ๔ ก.ย. ๕๙ ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ณ กรุงไทเป พรอ้มด้วยบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
หน่วยงานทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทย จัดงาน “เทศกาลไทย 2559 (Thai 
Festival 2016)” ณ ลาน Champs Elysees เขต Xinyi นครไทเป ภายในงานยังมี
การจัดการแสดงศิลปะและดนตรไีทยร่วมสมัยในช่ือชุด “Thai Art of SIAM” 
๓. เมื่อ ๕ - ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมกับ              
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานดูไบและตะวันออกกลาง และหน่วยงาน
ท้องถิ่น จัดงานเทศกาลไทย Thai Festival 2016 ภายใต้ธมี Amazing Tastes of 
Thailand Fest เพื่อส่งเสริมธุรกิจของคนไทยในบาร์เรนใหเ้ป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง 
๔. เมื่อ ๑๐ - ๑๔ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา รว่มกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกลุ่มคนไทยในเมืองอันทาเลยี จัดงาน Thai Week 
ภายใต้หัวข้อ “Thai Food and Culture”  
๕. เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมกบัทีมประเทศไทย
ในแคนาดา จัดงานเทศกาลไทย Destination Thailand ครั้งท่ี ๓ ที่นครโทรอนโต 
รัฐออนแทรีโอ เพื่อแสดงสินค้า บริการและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นงานออกร้าน
ของผูป้ระกอบการไทยในแคนาดาด้วย    
๖. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า ร่วมกับส านักงาน
ต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทยในออสเตรเลยี จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรม
ไทย (Thai Food & Cultural Festival) ครั้งท่ี ๑๔ ภายในบริเวณสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ภายใต้ธีมผ้าไหมไทย (A Celebration of Thai Silk)  
๗. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตร จัดงานส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์สินคา้เกษตรไทยในสิงคโปร์ภายใต้งาน 
Thailand Exotic Tropical Fruit 2016 ณ ห้างสรรพสินค้า Big Box  
๘. เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับทีมประเทศไทยใน 
นครโอซากา จดังาน Thai Night in Kobe ที่ Sorakuen Kaikan เมอืงโกเบ   
จังหวัดเฮยีวโกะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคไีทย - ญี่ปุ่น ส่งเสรมิภาพลักษณ์



๑๓ 

 

ความเชื่อมั่น ความนิยม และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยผ่านอาหารไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีและนาฏศิลปไ์ทย  
๙. เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานนิวยอร์ก เข้าร่วมกิจกรรม 92Y Street Fair 2016  ณ ย่าน 
Upper East Side ซึ่งจัดโดยองคก์ร 92Y เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนชาวยิวในด้านศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาบุคคลและการศึกษา รวมทั้งสุขภาพ 
โดยมีกิจกรรมการออกบูธร้านอาหารและสินค้าไทย การวาดภาพสะท้อน
ความสัมพันธร์ะหว่างประชาชนไทยและสหรัฐฯ   
๑๐. เมื่อ ๒๓ - ๒๕ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกบัการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สมาพันธ์ภาพยนตร์ไทย และบริษัทวันดีมีเดีย จัดงานเทศกาล
ภาพยนตรไ์ทยท่ีเมืองมุมไบ ครั้งท่ี ๑  
๑๑. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๕๙  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับการท่องเที่ยว
แหง่ประเทศไทย ณ กรุงปารีส รา้นอาหารไทยในกรุงปารีส โรงเรยีนสอนท าอาหาร
ไทย Atelier Thai และบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรช่ัน เข้าร่วมงาน Fete de la 
Gastronomie 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ Port du Gros Caillou  เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์อาหารไทย วัฒนธรรมไทย ผลติภณัฑ์ไทย และการทอ่งเที่ยวไทย  
๑๒. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๕๙ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ส านักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปารีส จดังาน 
Phuket Roadshow 2016 ที่โรงแรม Paris Marriott Rive Gauche กรุงปารีส  
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โดยภายในงานมีการน าเสนอข้อมลูการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต 
๑๓. ตลอดเดือน ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับหน่วยงานทีม
ประเทศไทย จัดงาน “Amazing Thai Taste” ที่โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์ นครคุนหมิง 
เพื่อประชาสมัพันธ์ให้ชาวจีนและชาวต่างชาติในนครคุนหมิงได้รู้จักอาหารไทย
หลากหลายชนิดมากข้ึน  

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
 

การน านักธุรกิจตา่งประเทศ 
เยือนไทย 
 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิ  
การค้าการลงทุนและเปิดโอกาสทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น 
 

   



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สานพลังประชารัฐ 

- D๒ การส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
เริ่มต้น 

- D๔ การส่งเสริมการส่งออกและ
การลงทุนในต่างประเทศ 

๑. เมื่อ ๗ - ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับส านักงานการค้า
ในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ น านักธุรกิจอัญมณีของซาอุดีอาระเบีย เดินทางไป
ร่วมงาน 58th BKK Gems เพื่อส่งเสริมการค้าดา้นอัญมณีระหว่างสองประเทศ 
๒. เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกบัส านักงาน
การค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ น าคณะผู้แทนการค้าจากซาอุดีอาระเบยี   
ไปเจรจาการค้าในงาน Thailand International Logistics Fair 2016  

ข้อ ๘ การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  
 

ร่วมมือกับภาคส่วนตา่ง ๆ ด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม 
 
สานพลังประชารัฐ 

- D๑ การยกระดับนวัตกรรมและ
ผลิตภาพ 
 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนาและ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
๑. เมื่อ ๑๑ - ๑๕ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมกับผู้แทน
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์แคนาดา (CP Canada) เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
นวัตกรรมด้านอาหาร ณ เมือง Charlotte Town รัฐ Prince Edward Island ใน
การเดินทางครั้งนี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ดา้นนวัตกรรมอาหารที่เป็นประโยชน์จาก
แคนาดาและส่งเสรมิความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาวิจยัของไทยและแคนาดา  
๒. เมื่อ ๒๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับกรมปศสุัตว์
ส่งสัตวแพทย์ ๒ คน เขา้ร่วมการสมัมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุม
โรคสตัว์ของ Guangxi Veterinary Research Institute 
๓. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๕๙ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติจัดการประชุม
คณะกรรมการเพื่อยกรา่งและพิจารณากลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูต
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือรับทราบข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตรฯ์ จากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและหารือเกี่ยวกับกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์และโครงการน าร่อง/กจิกรรมที่จะ
ด าเนินการในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

   

 


