
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
ช่วงเวลาด าเนินการ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ข้อ ๑ การปกป้องและ  
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

การจัดกิจกรรมเพื่อ 
ถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรม 
เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร                     
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ตัวอย่างเช่น 
เมื่อ ๑๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจมิินห์  
ร่วมกับชุมชนไทยในนครโฮจมิินห์ จัดกิจกรรมรวมใจไทยประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ ณ สถานกงสลุใหญฯ่ โดยมผีู้เข้าร่วมประมาณ ๓๕๐ คน  

   

ข้อ ๒ การรักษา            
ความมั่นคงของรัฐ 
และการต่างประเทศ 

การประชุมหารือ 
สัมมนา ระดมสมอง 
และแลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นร่วมกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ 
การต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศประชุมหารือ สัมมนา ระดมสมอง  
และแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัการต่างประเทศร่วมกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 
๑. เมื่อ ๙ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับ 
International Strategy Unit ของ Ministry of Communications 
and Information ของสิงคโปร์ ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริม            
ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ 
๒. เมื่อ ๑๒ - ๑๓ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้าพบหารือกับรองผู้ว่าการมณฑล          
ยูนนานเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ไทย-ยูนนาน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน              
การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัด
เชียงรายและมณฑลยูนนาน 
๓. เมื่อ ๒๔ - ๒๗ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
ร่วมกับสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ผูว้่าการมณฑลหหูนาน  
และนายกเทศมนตรีจางเจียเจี้ย เข้าร่วมการหารือเพื่อแลกเปลีย่น
ความเห็นเกีย่วกบัแนวทางการส่งเสริมความสมัพันธ์ไทย-หูหนาน 
โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
๔. เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน ์ร่วมกับ 

   



๒ 

 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ  
ประชุมหารือเกี่ยวกับ (๑) รายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ซึ่งเปน็
กิจกรรมทีไ่ด้ด าเนินการช่วยเหลือทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นหลัก เช่น การสร้างโรงเรียน อาคารเรียน           
เรือนนอน และการมอบสื่อการเรยีนการสอนในเขตทุรกันดาร เป็นต้น 
(๒) แผนงานต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๐ เช่น การส่งมอบโรงเรียน                    
ทีบ่้านกิ่วกะจ า แขวงพงสาลี การสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่เรยีน
มัธยมสมบูรณ์เวียงไชแขวงหัวพัน และการสรา้งโรงเรยีนมัธยมตอนตน้ 
เมืองสบเบา แขวงหัวพัน เป็นต้น  
๕. เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับส านกั
ข่าวกรองแห่งชาติ ประชุมหารือเกี่ยวกับความเชื่อมโยงด้านคมนาคม
ของไทย กัมพูชา และเวียดนาม รวมถึงประเด็นประมงในภาคใต้ของ
เวียดนาม ณ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโฮจิมินห ์

ข้อ ๒ การรักษา            
ความมั่นคงของรัฐ 
และการต่างประเทศ 

การให้บริการและ
คุ้มครองดูแล
ผลประโยชน์คนไทย    
ในต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินโครงการ
เกี่ยวกับการให้บริการและคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทย              
ในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น 
๑. เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซดินีย์ ร่วมกับชุมชนไทย
ในซิดนีย์ จัดกิจกรรมกงสลุสัญจรเพื่อให้บริการด้านกงสลุต่าง ๆ          
แก่คนไทย ณ Cabramatta Community Hall 
๒. เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับชุมชน
ไทยในเขตไถจง จัดกิจกรรมกงสลุสัญจรเพื่อให้บริการด้านกงสลุต่าง ๆ 
แก่คนไทย ณ เมืองไถจง  
๓. เมื่อ ๔ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับชุมชน
ไทยในสิงคโปร ์จัดกิจกรรมกงสลุสญัจรเพื่อให้บริการดา้นกงสุลต่าง ๆ 
แก่คนไทย ณ ตึกโกลเดนท์ไมล์ สิงคโปร ์
๔. เมื่อ ๑๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
ร่วมกับสมาคมไทย-ไอร์แลนด์ จดักิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการ
ด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย ณ สมาคมครูไอร์แลนด์ กรุงดับลิน 

   



๓ 

 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๕. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับชุมชน
ไทยในสิงคโปร ์จัดกิจกรรมกงสลุสญัจรเพื่อให้บริการดา้นกงสุลต่าง ๆ 
แก่คนไทย ณ โรงงาน KTC Civil Engineering & Construction PTE 
Ltd. ณ สิงคโปร ์
๖. เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงริยาด ร่วมกับ       
ทีมประเทศไทยในซาอุดีอาระเบยี และส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทย แรงงาน
ไทย และผู้กระท าผดิกฎหมายคนเข้าเมืองซาอุดีอาระเบีย ณ กรุงริยาด 
๗. เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมกับ
โรงเรียนและผู้ดูแลนักเรียนไทยในเมืองดาร์จลีิง และวดัไทยญาณวริยิา 
ได้น านักเรียนไทยจ านวน ๑๕๓ คน เดินทางออกจากเมืองดาร์จลีิง     
ไปยังเมืองสลิีกูรี เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับไปยังกรุงเทพฯ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความรุนแรงอันเนื่องมาจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลท้องถิ่น    
๘. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ร่วมกับชุมชน
ไทยในกรุงโรม จัดกิจกรรมกงสลุสญัจรเพื่อให้บริการดา้นกงสุลต่าง ๆ 
แก่คนไทย ณ โรงแรม Novotel เมืองเมสเตร อิตาล ี
๙. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมกบั
ร้านอาหาร Cha Ba Thai จัดกิจกรรมกงสลุสญัจรเพื่อให้บริการ      
ด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย ณ เมอืงแฮลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเชีย 
๑๐. เมื่อ ๒๔ - ๒๕ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ 
ร่วมกับชุมชนไทยในเมืองซีแอตเตลิ จัดกิจกรรมกงสลุสัญจรเพื่อ
ให้บริการด้านกงสุลต่าง ๆ แกช่าวไทยในเมืองซีแอตเติลและ              
เมืองข้างเคียง ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น 
๑๑. เมื่อ ๒๔ - ๒๕ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซดินีย์ ร่วมกบั
ชุมชนไทยในนครซิดนีย์ จดักิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการ       
ด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย ณ เมอืง Orange และ เมือง Bathurst  
 
 



๔ 

 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ข้อ ๔ การศึกษาและเรยีนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษาและ
การเรยีนรู ้
 
สานพลังประชารัฐ 
- E๒ การยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพ 
- E๕ การศึกษาพ้ืนฐาน
และการพัฒนาผู้น า 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกบั
การศึกษาและการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น  
๑. เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับผู้แทน
มหาวิทยาลยัสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย 
(Sustainable University Network of Thailand - SUN Thailand) 
ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
แคนาดา และการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสองประเทศ  
๒. เมื่อ ๒๗ - ๒๘ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัไทย จ านวน  
๑๖ แห่ง กรมศึกษายูนนาน และมหาวิทยาลัยยูนนาน ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - ยูนนาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การหารือระหว่างอธิการบดี การออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ  
ที่ประเทศไทย และการสมัมนาวิชาการเกี่ยวกับการเรยีนการสอน
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน 

   

ข้อ ๔ การศึกษาและเรยีนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดกจิกรรม
เกี่ยวกับการทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกบั
การทะนุบ ารุงศาสนา และศิลปวฒันธรรม ตัวอย่างเช่น  
๑. เมื่อ ๒ ม.ิย. ๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิเพ่ือศูนย์กลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย จัดงานเลี้ยงละศีลอด (Iftar Dinner) แก่คณะทูตประเทศ
มุสลมิประจ าประเทศไทย ผู้น าศาสนาอิสลาม นักวิชาการมสุลิม และ
บุคคลส าคัญของชุมชนไทยมสุลมิ ณ มูลนิธเิพื่อศูนย์กลางอิสลามแหง่
ประเทศไทย โดยมีคณะทูตจากประเทศมสุลิมประจ าประเทศไทย
จ านวน ๒๐ ประเทศ และผู้น าศาสนาของชุมชนไทยมุสลิมจ านวน 
๒๕๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว 
๒. เมื่อ ๗ - ๘ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
ร่วมกับ มล. ศริิเฉลิม สวสัดิวตัน์ (หมึกแดง) และโรงแรม Kempinski 
จัดเมนูอาหารไทย เพื่อน าเสนอต่อลูกค้าในร้านอาหารของโรงแรม 
เป็นพิเศษซึ่งนับเป็นกิจกรรมต่อเนือ่งรายการที่สามในโครงการส่งเสรมิ

   



๕ 

 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อาหารไทยใหเ้ป็นที่รู้จักในลิทัวเนยี 
๓. เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกบั
ชมรมนักฟุตบอลไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประชุมหารือเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมกีฬาของชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์           
เพื่อสนับสนุนกจิกรรมกีฬาที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย
ในสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์
๔. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับ             
วัดพุทธรังษีแอนนันเดล และสวนสัตว์ทารองก้า จัดงาน Asian 
Elephant Calf Blessing and Naming Ceremony โดยนิมนต์
พระสงฆ์ ๒ รูปจากวดัพุทธรังษีแอนนันเดล สวดมนต์ให้พรแก่ช้างไทย 
รวมทั้งจัดการฟ้อนร าไทย เพื่อเปน็การให้เกียรติรัฐบาลไทยและ        
ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
๕. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ร่วมกับ
สมาคมมิตรภาพจอร์แดน - ไทย จดังานรอมฎอนสัมพันธ์ เพื่อให้
นักศึกษาประมาณ ๒๐๐ คน ที่มาจากหลากหลายพื้นท่ีได้ใช้โอกาสใน
การเฉลมิฉลองตามประเพณีทางศาสนาในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกัน และเข้าร่วมกจิกรรมตามประเพณีที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่
ความเข้าใจท่ีถูกต้องทางศาสนา  

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

การสร้างความรู้     
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์               
ในประเทศไทย 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ สรา้งความรู้     
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 
เมื่อ ๕ - ๗ ม.ิย. ๖๐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับคณะ
ผู้แทนจากศูนย์บญัชาการแก้ไขปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมาย 
(ศปมผ.) เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเรื่องอาหารทะเลที่นครซีแอตเตลิ 
มลรัฐวอชิงตัน เพื่อช้ีแจงความคืบหน้าของไทยในการแก้ไขปญัหา  
การท าการประมงผดิกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิของแรงงานใน
ภาคประมงให้กับผู้แทนบริษัทค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ซื้ออาหารทะเล
จากไทย องค์กรเอ็นจีโอด้านความยั่งยืนในการท าประมงและสิทธิ
แรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 
ประเทศไทย 
 
สานพลังประชารัฐ 
- D๒ การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและ
วิสาหกิจเริ่มต้น 
- D๓ การส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและ 
MICE 
- D๔ การส่งเสริม 
การส่งออกและการ
ลงทุนในต่างประเทศ 
- E๑ การดึงดูดการ
ลงทุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ประเทศไทย ตัวอยา่งเช่น 
๑. เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจมิินห์ ร่วมกับ
ห้องอาหาร Bamboo Chic จัดกิจกรรม “Discover Thai Cuisine 
With Chef Kuan” สอนท าอาหารไทยทุกวันเสาร์ตลอดเดือน มิ.ย. ๖๐ 
ณ โรงแรม Le Meridien Saigon เพื่อส่งเสรมิอาหารไทย วัตถุดิบไทย 
และการท่องเที่ยวไทยในเวียดนาม 
๒. เมื่อ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับ      
ทีมประเทศไทยในไต้หวัน จัดโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ๒๕๖๐  
(Taste of Thai @ Taipei 2017) เพื่อส่งเสรมิและขยายโอกาส    
ทางการตลาดของสินค้าและบริการของไทยในไต้หวัน โดยภายในงาน
ประกอบด้วยกิจกรรม เช่น การสอนท าอาหารไทยแก่ชาวไต้หวัน   
โดยพ่อครัวชาวไทยและการแสดงนาฏศิลปไ์ทย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ ๘๐ ราย 
๓. เมื่อ ๑๘ - ๒๐ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซีย่งไฮ้ ร่วมกับ
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดภาพยนตร์
ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ ปี ๒๐๑๗ โดยมี
ผู้ประกอบการไทยจ านวน ๑๒ บรษิัท เข้าร่วม เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และประชาสัมพันธ์ภาพยนตรไ์ทยให้เป็น     
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
๔. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
ร่วมกับชุมชนไทยในเดนมาร์ก จดังาน Thai Festival 2017                
ทีส่วนสาธารณะ Havneparken กรุงโคเปนเฮเกน เพื่อประชาสัมพนัธ์
ประเทศไทยในเดนมาร์ก โดยภายในงานมีการออกร้านจ าหน่ายอาหาร
และสินค้าไทย จ านวนกว่า ๒๔ ร้าน รวมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรม
จากคณะนาฏศลิป์และดนตรีไทย สถาบันบัณทติพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม รวมทั้งการแสดงของชุมชนไทยในเดนมาร์กด้วย 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 
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ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การประชุมหารือ 
สมัมนา ระดมสมอง 
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็น
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ 
เพื่อแสวงหาโอกาส 
ทางธุรกิจ และเพิ่ม
ศักยภาพเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 
 
สานพลังประชารัฐ 
- D๒ การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและ
วิสาหกิจเริ่มต้น 
- D๔ การส่งเสริม 
การส่งออกและการ
ลงทุนในต่างประเทศ 
- E๑ การดึงดูดการ
ลงทุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศประชุมหารือ สัมมนา ระดมสมอง 
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็นร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ 
เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
ตัวอย่างเช่น 
๑. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ ผู้อ านวยการใหญ่ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจ
ไทยร่วมกับภาคเอกชนไทยกลุ่มบริษัทยาตกเบด็/Naturally Thai 
ประชุมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลงทุนในผลติภณัฑ์ข้าว 
Riceberry 
๒. เมื่อ ๒๓ - ๒๖ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 
ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ส ารวจสภาพการขนส่งสินค้าทางถนน  
และการด าเนินการของศูนย์โลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
เหนือ - ใต้ ในเส้นทาง R3A และได้เข้าพบรองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน  
เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาโรงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับระบบโลจสิติกส์ในเส้นทาง R3A ความร่วมมือดา้น             
การท่องเที่ยวระหว่างไทย - ลาว - จีน และการพัฒนาระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกัน 
๓. เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และส านักงานส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมิง เข้าพบหารือกับรองผู้ว่าการมณฑล
ยูนนาน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสรมิความร่วมมือด้าน
ความเชื่อมโยงและโลจสิติกส์ โดยเฉพาะการคมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางเส้นทาง R3A ณ นครคนุหมิง 
๔. เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับ    
คณะผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (The Thai Business 
(Vietnam) Association TBA) ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง         
การด าเนินกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างกัน ณ สถานกงสุลใหญ ่
ณ นครโฮจิมินห ์
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ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการค้าและ 
การลงทุน  
 
สานพลังประชารัฐ 
- D๒ การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและ
วิสาหกิจเริ่มต้น 
- D๔ การส่งเสริมการ
ส่งออกและการลงทุน
ในต่างประเทศ 
- E๑ การดึงดูดการ
ลงทุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ตัวอย่างเช่น  
๑. เมื่อ ๗ - ๑๑ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวยีงจันทน์ 
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Top Thai Brands ๒๐๑๗ ณ ศูนย์
แสดงสินค้า Lao ITECC เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภายในงานดังกล่าว มีบูธแสดงสินค้า
ของผู้ประกอบการไทยท่ีมาร่วมงานจ านวน ๑๗๒ คูหา จาก ๑๒๗ 
บริษัท และบูธแสดงสินค้า ODOP ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จ านวน ๒๐ คูหา จาก ๒๐ บริษัท   
๒. เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครมลิาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารสี และสภาอุตสาหกรรมเมืองเนเปลิส์ 
จัดกิจกรรมสมัมนา Doing Business with Thailand เพื่อส่งเสริม
การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับอิตาลี โดยมีภาคเอกชนอิตาลี     
ซึ่งท าธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร การขนส่ง การบริหารจัดการขยะ
อุตสาหกรรม และอื่นๆ เข้าร่วมงานด้วย 
๓. เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมกับส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนา Seminar 
on Investment Opportunity in Thailand ณ โรงแรม 
InterContinental มหานครฉงช่ิง เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุน       
ในประเทศไทยแก่ภาครัฐและเอกชนจีนในมหานครฉงช่ิง โดยมี     
สภาหอการค้าและการพาณิชย์ต่างประเทศมณฑลเสฉวน (Sichuan 
Foreign Commerce and Trade Chamber) เป็นผู้ประสานงาน 
สภาหอการค้ามหานครฉงช่ิง (Chongqing Chamber of 
Commerce) และส านักงานการตา่งประเทศและกิจกรรมชาวจีนโพน้
ทะเล มหานครฉงช่ิง (FAO Chongqing) เป็นผูส้นับสนุน โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน

   



๙ 

 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๘๐ คน 
๔. เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมิง ส านักงาน
จังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การลงทุนใน SEZ เชียงราย โดยได้เชิญนักลงทุนจีนเข้าร่วมงานฯ 
จ านวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรยีนจีนเจียง ณ นครคุนหมิง 
๕. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับ         
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกจิไทยในจีน จัดกิจกรรมส าหรับนักธุรกิจไทย            
ในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา ประจ าปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวขอ้ 
“กฎหมายจีนน่ารู้ส าหรับนักธรุกิจไทย” เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกจิไทย 
ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกีย่วกับกฎหมายแรงงานส าหรับบริษัทไทย
ที่ตั้งในจีน ลูกจ้างไทยท่ีท างานในจีน และสวสัดิการทางสังคม            
ณ นครเซี่ยงไฮ ้

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การน าคณะนักธุรกิจ / 
ผู้ประกอบการ
ต่างประเทศเยือน
ประเทศไทย 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ น านักธุรกิจ / 
ผู้ประกอบการต่างประเทศเยือนประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 
เมื่อ ๒๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา 
ร่วมกับสมาคมโคเนื้ออีสาน และส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น   
น าคณะผู้แทนจาก Department of Agriculture and Food ของ
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และรัฐควีนส์แลนด์ เข้าร่วมงานมหกรรม           
โคเนื้อปี ๒๕๖๐ (Esan Beef Industry Expo 2017) ทีป่ระเทศไทย
เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย และถ่ายทอดความรูด้้านอุตสาหกรรม
โคเนื้อจากออสเตรเลีย และส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ
ตลอดห่วงโซ่การผลิตในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   



๑๐ 

 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ข้อ ๘ การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม 

การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและ
นวัตกรรม 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกบั
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น 
เมื่อ ๑๙ - ๒๔ ม.ิย. ๖๐ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.) น าคณะผู้แทน
ไทยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : 
EV) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะผู้แทนประกอบด้วย (๑) นักวิจัยจาก 
สวทช. (๒) ผู้ประกอบกิจการด้านยานยนต์ (๓) นักศึกษาทุน สวทช.      
(๔) สื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น ๒๓ ราย 

   

 


