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การยกระดับนวัตกรรม และ 
Digitalization 

การยกระดับ
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี                  
และนวัตกรรม               
ในประเทศไทย 

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติ ศึกษาดูงาน และ
พบหารือกับบุคคลส าคญั เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ (๑) งานสัมมนา “"Women In 
Engineering and Science Symposium" ที่ National Research Center 
ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๒) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาตลาดอนุพันธ์และการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีทางการเงินของ
อินเดีย ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒  
(๓) การหารือกับรองนายกเทศมนตรีเมืองชินโจว เกี่ยวกับโอกาสใน 
การขยายความร่วมมือด้านการค้า การเงินและระบบโลจสิติกส์ระหว่างเมือง
ชินโจวกับไทยและอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ (๔) การหารือกับ 
Commercial Division Manager บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกี่ยวกับโอกาสในการขยายการค้าระหว่างไทยกับจีน  
เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ (๕) การกับผู้แทนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่างซ-ี
อาเซียน เกี่ยวกับโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การพัฒนานวัตกรรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. 
๒๕๖๒ (๖) ร่วมกับผู้แทนบรษิัทบ้านปูและ รพ. Welly เข้าร่วมกิจกรรมสัมผสั 
New Shandong 2019 

 ส่งเสริมนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
ในเรื่องการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศทางด้าน วทน. 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว MICE การประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยในมิติ

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประชาสัมพันธ์ ประเทศไทย และเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ส่งเสริมนโยบายการทูต
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
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วัฒนธรรมและ
สถานที่ท่องเทีย่ว 
ในประเทศไทย 

เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอกจิกรรมต่าง ๆ จะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยในมิติวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรม MICE
อาทิ (๑) การหารือกับหน่วยงาน Shanghai International Film Festival 
(SIFF) เกี่ยวกับการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ประจ าปี 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๒) การเข้าร่วมงาน Amazing Thailand 
2018 ณ บริเวณลานถนนคนเดินริมทะเลสาบ Hoan Kiem กรุงฮานอย  
เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๓) ประสานงานในเพื่อนิมนต์ประมุขสงฆ์และเรียน
เชิญผู้แทนระดับสูงด้านศาสนาของเวียดนามเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อความสุข ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๒ 
(๔) การหารือกับประธานและคณะกรรมการบริหารสมาคม Czech-Thai 
Society เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ 
เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๒ (๕) เข้าร่วมงาน “Open to the New Shades 
with THAI” ณ โรงแรม The Silver Chest นครคุนหมิง เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. 
๒๕๖๒ (๖) การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยในทุกมิติให้กบัคณะครู
อาสาสมัครชาวจีนที่จะไปสอนที่ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัย East China 
Normal University เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (๗) การหารือกับรองประธาน
สมาคมการทูตสาธารณะเซี่ยงไฮ้ เพื่อผลักดันการส่งเสริมการลงทุนแลกเปลี่ยน
ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (๘) การเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism 
Forum 2019 ร่วมกับ รมว.กก. เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒                                                                                                   

ท่องเที่ยวของไทย 
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การส่งเสริมการคา้ธุรกิจบริการ 
และการลงทนุในต่างประเทศ 

การขยายโอกาส
ทางการค้าและการ
ลงทุนให้
ผู้ประกอบการไทย 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไดเ้ข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
งานประชุม และพบหารือกับภาคเอกชนภาครัฐและภาคเอกชนไทยและ
ต่างประเทศเพื่อหารือเก่ียวกับลู่ทางและการขยายโอกาสทางการค้าและ 
การลงทุนให้ผู้ประกอบการไทย อาทิ (๑) รกัษาการกงสุลใหญ ่ณ นครกว่าง
โจว ได้เข้าพบผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศและส านกังานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองของมณฑลกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (๒) การเข้าร่วมงาน SCB 
Evolution Towards Digitalization ณ โรงแรม The Reverie Saigon  
เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ ของ สกญ. ณ นครโฮจิมินห ์(๓) การเข้าร่วมพิธี
มอบรางวัลแรงงานดีเด่น (UAE and Human building) ที่มีแรงงานไทยร่วม
รับรางวัลจัดโดยกระทรวงแรงงานของ UAE เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑  
(๔) การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรว่มภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวดัมุกดาหาร (กรอ.จ.มห. ครั้งที๔่/๒๕๖๑) ณ 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ของผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวนันะ
เขตเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๕) การหารือกับประธานบริษัท Phu Thai 
และประธานสภาธุรกิจเวียดนาม-ไทย เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม 
ความร่วมมือในด้านเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. 
๒๕๖๑ (๖) การหารือกับผู้แทน CAS Innovation Cooperation Center 
ของจีนเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
ระหว่าง CAS กับ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๗) การผลักดันให้

 เพิ่มขีดความสามารถของ                   
นักธุรกิจและนกัลงทุนไทย                     
ในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
แล้ว ยังเป็นภาพลักษณ์ที่ด ี                  
ของไทย 
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แขวงสะหวันนะเขตเข้าร่วมการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า Muk Fair 
2019 @ สุดยอดของดีเมืองมุกดาหาร ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ระหว่างวันที่ 
๗-๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ (๘) การหารือกับประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เพื่อ
หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทย
ในเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ (๙) การเข้ารว่มการประชมุ
ระหว่างผู้แทนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยกับ
คณะกรรมการฮัจย์ของซาอุดีฯ ณ เมืองเจดดาห์ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 
(๑๐) การเข้าร่วมการสัมมนาทางธุรกิจไทย-เช็ก เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 
(๑๑) การเข้าร่วมพิธีโครงการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สาน
สัมพันธ์สองแผน่ดิน ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา
มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ (๑๒) การจัดการประชุมคณะท างาน
ไทย-เจียงซู ครัง้ที่ ๓ เพื่อหารอืเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (๑๓) การเข้าร่วมงาน Thailand Investment and Trade 
Seminar in Shanghai ซึ่งจัดโดยผู้สมาคมผู้ประกอบการเซี่ยงไฮ้และธนาคาร
ไทยพาณิชย ์(๑๔) การหารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ 
กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม
การลงทุนอย่างสร้างสรรค์ (๑๕) การหารือกับประธานสภาหอการค้าและ
อุตสาหกรรมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ (๑๖) การเข้าร่วมพิธี
ต้อนรับเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ-
เมืองคัมรันห์ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ 
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๒. ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้พบหารือและช่วย
ประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนไทยที่ได้
เดินทางมาปฏิบัติงานและด าเนินธุรกิจ และเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ
ของผู้ประกอบการไทยที่ได้ลงทุนในประเทศที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ อาท ิ
(๑) การหารือกับผู้แทนบริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อหารือ
เกี่ยวกับแผนงานการลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. 
๒๕๖๑ (๒) การหารือกับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงฮานอย เกี่ยวกับ
แผนการขยายกิจการธนาคาร รวมถึงแนวโน้มการลงทุนของไทยในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ และ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  
(๓) การหารือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ กับผู้แทนโรงพยาบาลเวช
ธานี เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ เกี่ยวกับโอกาสในการด าเนิน Medical 
Tourism (๔) การเข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
Amata City Halong ระยะที่ ๑ ของกลุ่มบริษัทอมตะ เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. 
๒๕๖๑ (๕) การหารือกับนายฉัททันต์ กญุชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือของทีมประเทศไทยและหน่วยงานของ
ไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เวียดนาม ในด้านการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๖) การเยีย่มชม
โรงงานแปรรูปอาหารฮานอยของบริษัท ซี.พี.เวียดนาม ที่เขตอุตสาหกรรมฝู
เหงียะ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๗) พบหารือกับผู้แทนบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)  เกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทย-โอมาน เมื่อวันที่  



๖ 

 

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

ประเดน็ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ 

(โดยสรุป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

(รอบ ๒ เดือน) 

๖ ม.ค. ๒๕๖๒ (๘) การหารือกับผู้แทนบริษทั ECI-Metro Investment 
จ ากัด (ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) ที่ได้เข้าไปลงทุนในเมืองคุณหมิง เมื่อวนัที่  
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (๙) การหารอืกับประธานกรรมการสมาพนัธ์อุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ไทย และผูแ้ทนบรษิัท CTI Logistics จ ากัด  ไดพ้บหารือกับกงสุล
ใหญ ่ณ นครหนานหนิง เกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดโอกาสและศักยภาพด้าน 
โลจิสติกส์ในกว่างซี เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ (๑๐) ร่วมกับธนาคารเพื่อ 
การส่งออกและการน าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนว
ทางการขยายตลาดในอินเดียของผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับโรงงานผลิต
อาหารสัตว์บก และแผนการขยายกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ า และเยี่ยมชม
กิจการของบริษัท CPF ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ เมื่อเดือน ม.ค. ๒๕๖๒ 
(๑๑) การเยี่ยมชมร้านค้า Big C lk-k Thao Diea ณ นครโฮจิมินห ์  
(๑๒) การเข้ารว่มพิธีเปิดหน้าดินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฟาน
เลิม จ. บิงห์ถ่วน ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนของบริษัท Super Energy 
Cooperation และบริษทัเวียดฟานเลิม (๑๓) การเข้าเยี่ยมชมส านักงาน
ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  
(๑๔) การหารอืกับ CEO บริษัท Chance and Challenge เพื่อรับทราบแผน
ด าเนินงานของบริษัทในการขยายการลงทุนในเวียดนาม (๑๕) การจัดงาน 
Tet: Get Together for Thai Business and Community ระหว่างทีม
ประเทศไทยและนักธุรกิจไทยและชุมชนไทยในภาคเหนือของเวียดนาม  
 



๗ 

 

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

ประเดน็ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ 

(โดยสรุป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

(รอบ ๒ เดือน) 

๓. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้จัดการประชุมร่วมกับทีม
ประเทศไทยเพ่ือหารือและวางแผนร่วมในการบูรณาการการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ 

การยกระดับคุณภาพวิชาชพี การส่งเสริม 
ความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนทางการ
ศึกษาและพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ประสานงานและอ านวย 
ความสะดวกให้กับคณะผู้แทนไทยจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ  
ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและพัฒนาฝีมือ
แรงงาน อาทิ (๑) การเข้าร่วมการประชุมวิชาการปราชญ์โลกมุสลิมว่าด้วย
เอกภาพในประชาชาติอิสลามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีณ เมือง 
เจดดาห์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๒) ร่วมวางแผนการแลกเปลี่ยน 
การเรียนรูร้ะหว่างส านักงานการศึกษานอกสถานที่จังหวัดมุกดาหารกับศูนย์
เรียนรูชุ้มชนเมืองนอง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเมืองนอง แขวงสะหวันนะเขต  
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๓) คณะอาจารย์และนกัศกึษาจาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เข้าร่วมโครงการ China-ASEAN Ambassadors 
ของมหาวิทยาลัยฯ ณ นครคนุหมิง เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๖๒ (๔) พบหารือกับ 
ผู้ประสานงานโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อนใน
ออสเตรเลีย (๕) พบหารือกับอธิการบดมีหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เกี่ยวกับ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษาไทย เมื่อวันที่ ๒๑ 
ม.ค. ๒๕๖๒                                                                                                 

 เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วิชาการในแขนงต่าง ๆ ระหว่าง
สถาบันการศึกษาของไทยและ
ต่างประเทศ 



๘ 

 

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

ประเดน็ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ 

(โดยสรุป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

(รอบ ๒ เดือน) 

การประชารัฐเพื่อสังคม การคุ้มครองและ
ดูแลผลประโยชน์
คนไทยใน
ต่างประเทศและ
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ชุมชนไทย 

๑. สถานเอกอัครราชทตูและสถานกงสุลใหญ่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน 
การจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
อย่างสม่ าเสมอ อาทิ (๑) การเยือนของอิสราเอลและจอรแ์ดน รมว.รง. (พล
เอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เพือ่พบปะแรงงานไทยและส ารวจเส้นทางอพยพ เมื่อ
วันที่ ๑๘-๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (๒) การจัดท าแผนการด าเนินงานภาคีเครือข่ายใน 
การเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดนภายใต้แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียวมุกดาหาร-
สะหวันนะเขต-จังหวัดกวางตรี ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธ.ค. 
๒๕๖๑ (๓) เขา้ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดี เมืองมุกดาหาร ประจ าปี 
๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. 
๒๕๖๒ (๔) เยีย่มแคมป์ที่พักคนไทย บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) ที่บังคลาเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒  
๒. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อ
เพื่อให้บริการด้านกงสุล อาทิ หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน  
การรับรองเอกสาร/นิติกรณ์ งานทะเบียนราษฎรแ์ละให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ 
แก่ประชาชนไทยที่อยูต่ามเมอืงต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ อาทิ  (๑) งานกงสุล
สัญจรร่วมกับชุมชนไทยและส านักงานแรงงานในเขตไถจงและเกาสง เมือ่วันที่ 
๑๑ และ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ (๒) กงสุลสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่เมืองอัลโคบาร ์ 
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (๓) กงสุลสัญจรที่หอพัก Kramji Lodge 1 
สิงคโปร์ เพื่อให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการบริการด้านกงสุล เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. 
๒๕๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ชุมชนไทยในต่างประเทศได้รับ
การคุ้มครองดูแลและมีความ
เข้มแข็ง เป็นเครือข่ายที่ส าคญัใน
การขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐ 



๙ 

 

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

ประเดน็ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ 

(โดยสรุป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สรุปผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

(รอบ ๒ เดือน) 

๓. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไ่ด้ด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยอย่างสม่ าเสมอ อาทิ (๑) การแข่งขันฟุตซอล
นักศึกษาไทยในเมืองต่าง ๆ ของ จอร์แดน (กรุงอัมมาน เมือง Karak และ
เมือง Irbid) เมื่อวันที่ ๗-๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ (๒) งานวันเด็ก ณ สถานกงสุลใหญ ่
ณ เมืองเจดดาห์ (๓) โครงการคืนภาษาไทยให้ลูกหลานในกรุงรยิาด เมื่อวันที่ 
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ (๔) หารือกบัชมรมนักศึกษาไทยในกรุงรยิาดเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒ (๕) กิจกรรมพบปะตัวแทน
ชุมชนไทยในสาธารณรัฐเชก็  ที่พ านักอาศัยอยู่ในกรุงปราก เมืองคาลาวี  
วารี และเพิลเซน เพื่อและหารือเกี่ยวกับแนวทางการร่วมกันสร้างความ
เข้มแข็งให้แกชุ่มชนไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (๖) เข้าร่วมงาน Thais in 
Vietnam Friendship Golf ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 


