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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
MICE 

การประชาสัมพันธ์ประเทศ
ไทยในมิติวัฒนธรรมและ 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย  

๑. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับทีมประเทศไทย 
จัดโครงการส่งเสริมการท าอาหารไทย โดยเชิญอาจารย์พิเศษ สาขาการจัด 
การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
เป็นวิทยากรสอนท าอาหารไทย เมื่อ ๓ – ๕ ต.ค. ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 
๒. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม 
ส่งคณะนักแสดงหุ่นกระบอกคณะ “บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย”  
เข้าร่วมเทศกาลหุ่นกระบอกนานาชาติ (International Marionette 
Festival) เมื่อ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๓. กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิรต์ เข้าร่วมงานเพื่อแนะน า Thai Pavillion 
ในงานเทศกาลหนังสือแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurter Buchmesse) เมื่อ ๑๐ – 
๑๔ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๔. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดตัวภาพยนตร์ “นาคี ๒” ณ ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ เพื่อส่งเสริม
ภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ เม่ือ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๕. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมงาน 
International Christmas Bazaar ครั้งที่ ๕๙ เมื่อ ๒๔ – ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑ 
โดยผู้ประกอบการร้านอาหารไทยได้น าอาหารไทยเข้าร่วมงาน เพื่อเผยแพร่
อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักตามโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก  
๖. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สนับสนุนให้ชาวไทยที่ประกอบอาชีพ 
พ่อครัวของรา้น Mango Tree และร้าย Xixian เข้าร่วมประกวดการถ่ายทอดสด
การแข่งขันการท าอาหารทะเลนานาชาติ ๒๐๑๘ ของสถานีโทรทัศน์ชิงต่าว 

- มิตรประเทศรู้จักวัฒนธรรมและอาหารไทย
มากขึ้น เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย และต้องการมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย 
เพิ่มมากขึ้น 
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
(QTV) โดยผู้เข้าประกวดชาวไทยได้รับรางวัลทรงคุณค่าและแนวคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๗. กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการการท่องเที่ยว
จีน – อาเซียน ประจ าปี ๒๕๖๑ ที่เมืองกุ้ยหลิน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ  
ได้สนับสนุนให้ผู้แทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมจัดแสดงในโซนท่องเที่ยว
บ้านพี่เมืองน้อง เมื่อ ๒๖ – ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๘. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชน
ไทยจัดงาน “Musical Night” เมื่อ ๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จัก
ประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านการแสดง
ทางดนตรี 
๙. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับทีมประเทศไทยเข้าร่วมงาน  
Thai Street Food Festival ณ โรงแรม Steigenberger เมื่อ ๑๐ พ.ย. 
๒๕๖๑ 
๑๐. ส านักงานการคา้และเศรษฐกิจไทยร่วมกับบริษัทการบินไทยจ ากัด 
(มหาชน) จัดงานแสดงศิลปะร่วมสมัย Thai’s Finest Blend เพื่อเผยแพร่
ศิลปแม่ไม้มวยไทย เมื่อ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑  
๑๑. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมงาน 
International Christmas Bazaar ครั้งที่ ๕๙ เมื่อ ๒๔ – ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑ 
โดยผู้ประกอบการร้านอาหารไทยได้น าอาหารไทยเข้าร่วมงาน เพื่อเผยแพร่
อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักตามโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก 
๑๒. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ จัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
ภาพยนตร์และอุตสาหกรรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดสัปดาห์ภาพยนตร์ไทยใน
นครเซี่ยงไฮ้ ๒๐๑๘” การจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “Die Tomorrow”  

การดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ 

การส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านระบบรางและโครงสร้าง
พื้นฐานในไทย 

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมกล่าวในงาน  China International 
Railway Conference 2018 และพบหารือนายหลิว เสี่ยวหมิง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม โดยใช้โอกาสนี้ส่งเสริมความร่วมมือด้านระบบรางและ
โครงสร้างพื้นฐานในไทยและความร่วมมือจีน – ญี่ปุ่นในประเทศที่ ๓  
ที ่EEC เมื่อ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑  

 ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดี 
ของประชาชน  
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
 

การส่งเสริมการค้าธุรกิจ
บริการ และการลงทุน 
ในต่างประเทศ 

การหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือทางการค้าและ
การลงทุนในต่างประเทศ  

๑. รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พบกับผู้ประกอบการบริษัท ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อแนะน าข้อมูลการด าเนินธุรกิจและ 
การจดทะเบียนตราสินค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลช่องทางในการด าเนินธุรกิจ 
ในเขตอาณาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและสินค้าไทย เมื่อ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๒. เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเกี่ยวกับการค้าชายแดนและความร่วมมือ 
กับ สปป. ลาว ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของจังหวัด ซึ่งมีประโยชน์ยิ่ง 
ต่อการท างานอย่างมีบูรณาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูต จังหวัด  
และหน่วยงานส่วนกลางของไทย เมื่อ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๓. เอกอัครราชทตู ณ กรุงมสักัต หารือกับผู้แทนบริษัทดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับศักยภาพการลงทุนของบริษัทฯ ในโอมานและ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางในประเภทธุรกิจโรงแรมและ 
การจัดตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๔. เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต หารือกับนายก าพล พลัสสินทร์ กรรมการ
ผู้จัดการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ อินเตอร์ เกี่ยวกับลู่ทางการลงทนุด้านธุรกิจ
บริการทางการแพทย์ในเขต free zone เมือง Sur ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ 
ของโอมาน เมื่อ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๕. เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หารือกับผู้แทน Cocoland Sugar 
Development Project Consortium เกี่ยวกับลู่ทางและโอกาสการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมน้ าตาลในปาปัวนิวกินี เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑ 

- ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจไทย 
สามารถรับทราบโอกาสและความท้าทาย
เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในมิตรประเทศ  
การปรึกษาหารือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่เข้มแข็ง ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและนัก
ธุรกิจไทย 
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
๖. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ หารือกับผู้แทนบริษัท CP (Agriculture) 
Company Limited เกี่ยวกับโอกาสการขยายธุรกิจในอินเดียตะวันตก Feed, 
Farm, Food  รวมทั้งการจัดตั้งส านักงานความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 
ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๗. อุปทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมด้วยทีมประเทศไทย 
เข้าพบนาย Ngo Manh Hoai รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ VINACHEM  
เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีปัญหาบริษัท TTCL Public Company Limited 
ทีไ่ด้รับการว่าจ้างจาก VINACHEM เป็นผู้รับเหมาในโครงการบ่อเกลือที่ สปป. ลาว 
ด้วย เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๘. รักษากงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้หารือกับผู้บริหารบริษัท PTT DMCC 
Company Limited ประจ าเมืองดูไบ เพื่อรับค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทาง 
การเสริมสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑  
๙. รักษากงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เข้าร่วมงาน Networking dinner ส าหรับ
การจัดงาน EXPO 2020 กับทีมประเทศไทยและผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑  
๑๐. เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้หารือกับผู้แทนบริษัท ปตท. สผ. จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ บริษัท Fastech จ ากัด (มหาชน) เมื่อ ๒๕ 
พ.ย. ๒๕๖๑ และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑  เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจในโอมาน  
๑๑. เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หารือกับผู้แทนบริษัท PTTOR จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานสิงคโปร์ โดยเอกอัครราชทูตได้แสดงความพร้อมสนับสนุน
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
ภาคเอกชนไทยในสิงคโปร์ เม่ือ ๘ พ.ย. ๒๕๖๑  
๑๒. อัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมด้วยทีมประเทศไทยเข้าร่วมงาน Healthy 
Rice Campaign เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าข้าวและผลติภัณฑ์ 
จากข้าว เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑  

 การแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ
และพันธมิตรทางการค้า 
และการลงทุน  

๑. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา น าคณะผู้แทนธนาคารกรุงเทพฯ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)  
เยือนสาธารณรัฐปาเลา เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างไทยกับปาเลา เมื่อ ๒๘ ก.ย. – ๒ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๒. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมด้วยทีมประเทศไทยเดินทางไป
ส ารวจบริเวณจุดตรวจด่านชายแดนหลงปัง ซึ่งเป็นด่านชายแดนระหว่าง 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีศักยภาพ
เปน็จุดกระจายสินคา้ไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ของจีนได้ 
๓. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ น านายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
และคณะ เข้าพบหารือกับนาย Ratan Tata ประธานบริษัท Tata Trust  
Company Limited เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ Americam School of 
Bombay และ Wellness Center ของบริษัทในเครือ เมื่อ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๔. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ประสานความร่วมมือและจัดพิธีลงนาม 
MOU ส่งเสริมความร่วมมือด้านประมงระหว่างบริษัท CPF (India) Private 
Limited ของไทยและมหาวิทยาลัย Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa 
Fisheries University เมื่อ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๕. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า

- ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจไทยมีพันธมิตร
เครือข่าย และช่องทางในการประกอบธุรกิจ
ที่หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้น 
โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ  
อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว  
และอุตสาหกรรมบันเทิง  
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
แห่งประเทศไทยจัดการศึกษาดูงานเพื่อศึกษาลู่ทางการอ านวยความสะดวก
ด้านการเงินที่เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ เมื่อ ๑ – ๒ พ.ย. ๒๕๖๑ 

 การเข้าร่วมงานแสดงศักยภาพ
ทางการค้าและการลงทุนของ
ไทย  

๑. สถานกงสุลใหญ่  ณ นครเซี่ยงไฮ้ และทีมประเทศไทย เข้าร่วมงาน Tmall 
Super Selection Day เพื่อส่งเสริมการค้าข้าวและความร่วมมือในมิติอื่น ๆ 
ใน e-Commerce platform เมื่อ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๒. สถานกงสุลใหญ่  ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพฯ บริษัท JD 
Finance Limited บริษัทการเงินชั้นน าของจีน จดังานประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๓. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมกับทีมประเทศไทยออกบูธในงาน 
Food & Life 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติมิวนิก เมื่อ ๒๘ พ.ย. –  
๒ ธ.ค. ๒๕๖๑  
๔. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้น าคณะนักธุรกิจรัฐไบเอิร์นเยือนไทย 
ในเดือน ต.ค. ๖๑ โดยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทไทยและเยอรมันใน 
สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะ electronics IT/Software และ automotive 
รวมถึงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย อาทิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
๕. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับผู้ประกอบการไทย 
กว่า ๒๐ แห่ง เข้าร่วมแสดงสินค้า Lao – Thai Trade & Trend Festival  
ณ ทาดหลวงพลาซ่า เมื่อ ๒ – ๔ พ.ย. ๒๕๖๑  
๖. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว  
เมื่อ ๒ – ๓ พ.ย. ๒๕๖๑ โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ ได้บรรยาย

- ภาคส่วนต่าง ๆ มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นเอกภาพ 
และการด าเนินนโยบายและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภาครัฐสะท้อนความต้องการ
และประโยชน์ของภาคเอกชนอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มช่องทางกระจาย
สินค้าและส่งเสรมิการค้าการลงทนุระหว่าง
ไทยกับประเทศต่าง ๆ  
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
พิเศษในหัวข้อ “การเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับ  
สปป. ลาว”  
๗. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Cosmoprof 
Asia ณ Hongkong Convention and Exhibition โดยมีผู้ประกอบการ
เครื่องส าอางค์และสปาไทยเข้าร่วมงานกว่า ๔๓ ราย เม่ือ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ 

การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ 

การส่งเสริมความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษาและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑. อุปทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย หารือกับผู้อ านวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและเวียดนาม รวมทั้ง
หารือเกี่ยวกับนโยบายการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนและ 
การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันฯ ด้วย เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้เป็นประธานมอบ
หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ 
เมื่อ ๑๙ และ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑  

- เกิดความร่วมมือและถ่ายทอดวิทยาการ 
ที่เป็นประโยชน์จากสถาบันการศึกษาที่มี 
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของต่างประเทศ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาไทยตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐ โดยเฉพาะการผลิต
บุคลากรสายวิชาชีพให้สอดรับกับ 
ความต้องการของประเทศ  
 

การประชารัฐเพื่อสังคม
(การให้บริการและ
คุ้มครองดูแลผลประโยชน์
คนไทยในต่างประเทศ) 

กิจกรรมกงสุลสัญจร สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรไปยัง 
เมืองต่าง ๆ อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้จัดบริการกงสุล
สัญจรที่เมือง Karak จอร์แดน เมื่อ ๒๔  พ.ย. ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่หอพัก Sungei Tengah Lodge  
เมื่อ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรมีขึ้น
เพือ่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่มีถิ่นฐาน 
ที่ห่างไกลจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ โดยมีการให้บริการ

- ชุมชนไทยในต่างประเทศได้รับบริการ 
ด้านกงสุลต่าง ๆ อย่างทั่วถึง รวมทั้งได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
อีกทั้งยังสอดคล้องกับวาระงานส าคัญ 
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (สัญญา
ประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง/งานตามภารกิจ
ของส่วนราชการ) 
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
รับค าร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ การจดทะเบียนเกิด การรับรองเอกสาร
และนิติกรณ์ รวมทัง้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านกงสุล  

 

 
 

การคุ้มครองและช่วยเหลือ 
คนไทยตกทุกข์  

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยได้ด าเนินการให้ความคุ้มครอง
และช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ อาทิ  
๑. สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันเขต ให้บริการออกหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวแก่คนไทย จ านวน ๒ คน และช่วยเหลือคนไทย/ปล่อยตัวนักโทษไทย
ที่ถูกคุมขังในข้อหาต่าง ๆ จ านวน ๘๖ คน  
๒. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกยึด
หนังสือเดินทางจ านวน ๔ ราย โดยการออก C.I. 
๓. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ให้ความช่วยเหลือคนไทยพ้นโทษ 
ถูกส่งกลับจ านวน ๒ ราย และให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่หนังสือเดินทาง
หายจ านวน ๑๓ ราย โดยการออก CI 
๔. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูก
โจรกรรมหนังสือเดินทาง จ านวน ๑๐ โดยการออก C.I. 
๕. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ประสานให้ความช่วยเหลือแรงงาน
ไทยที่เจ็บป่วยและต้องการกลับประเทศไทย ๑ ราย  และคนไทยถูกจับกุม 
ในข้อหาพ านักในซาอุดีฯ เกินก าหนดอนุญาต ๑ ราย นอกจากนี้ ยังได้ช่วย 
ฝังศพคนไทยที่เสียชีวิต ๑ ราย ตามความประสงค์ของญาติในประเทศไทยด้วย  
๖. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ตกเป็นเหย่ือ
การค้ามนุษย์ จ านวน ๙ ราย ที่เมืองปุเณ รัฐมหาราษฎร   
๗. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ออก C.I. ให้นักท่องเที่ยว ๑๒ ราย  

- คนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยาก อาทิ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ และถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง
ได้รับความช่วยเหลือและเดินทางกลับ
ประเทศไทยอย่างปลอดภัย 
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
คนไทยพ้นโทษ จ านวน ๒ ราย  

 การสร้างเสริมความเข้มแข็ง
และความสามัคคีของชุมชน
ไทย  

๑. กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้พบหารือกับนักศึกษาไทยที่ก าลังศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย เพื่อให้ข้อมูล แนะแนว และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมถึง
ความก้าวหน้าของประเทศไทยและสาขาที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศไทย เมื่อ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑  
๒. รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะนักเรียน 
ไทยในรัฐซาร์จาห์กบัผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อติดตาม 
สภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยและสร้างเครือข่ายนักเรียนมุสลิมไทย 
ในเขตอาณา เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑  
๓. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับผู้ประกอบการไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศในช่วงหลังวันออก
พรรษา อาทิ ณ วัดธรรมกาย เมืองริชมอนด์ ประเทศแคนาดา เมื่อ ๒๘ ต.ค. 
๒๕๖๑ วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๑  
วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมือง Hilchenbach และวัดพุทธปิยวราราม  
เมือง Offenthal สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๑  
วัดพุทธปัญญานันทาราม รัฐบริติชโคลัมเบีย แคนาดา เม่ือ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑  
๔. ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เข้าร่วมงาน Thailand – 
Australia of Heritage – Vienna 2018 ซึ่งจัดโดยสมาคมเพื่อนไทยใน
ออสเตรเลีย เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑  
๕. สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนนักเรียนไทย 

- เกิดการตระหนักถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
และให้ชุมชนไทยเป็นพลังส่งเสริมและ
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
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ประเดน็ 
สรุปผลการด าเนนิงานกลไกประชารัฐ ( ๑๕ ต.ค. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  

ชื่อโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(โดยสรุป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ  

(รอบ ๒ เดือน) 
ในคูเวตและโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อ ๑๖ พ.ย. 
๒๕๖๑  
๖. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับชมรมนักศึกษาไทยในกรุงริยาด 
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีทีมประเทศไทยและนักศึกษาไทย 
เข้าร่วมกว่า ๗๐ คน เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑  
๗. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์  ได้หารือกับเลขาธิการองค์การท่องจ า
พระมหาคัมภีร์อัลกุอานนานาชาติของซาอุดีฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมของชาวไทยมุสลิมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับ
ประชาชนของทั้งสองประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น เมื่อ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑  
๘. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ ให้การค้มครองและดูแลช่วยเหลือคนไทย
ตกทุกข์ อาทิ ถูกจับกุม หนังสอืเดินทางหาย ถูกท าร้ายร่างกาย รวม ๓๐ คน  

 การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR) อื่น ๆ  

๑. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ หารือกับกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะจัดซื้อให้แก่
ศูนย์บ าบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาล
เมืองโพนโฮง เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๒. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ลงนามสัญญาการก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียนประถมศึกษาสมบูรณ์ห้วยแสนค า เมืองไซยะบูลี กับบริษัท เคซีจี  
ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหาสถาน จ ากัด ที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน  
เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 เสริมสร้างความนิยมไทยและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ  

 


