
 

๑ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

การส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และ
ธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up) 
(เป้าหมายหลักคือ การเพิ่ม
จ านวน SMEs) 

๔ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต                                 

สถานกงสุลใหญ่ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน เข้าร่วม / ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้                      

๑) พิธีปิดและงานประกาศรางวัล Top Food Bloggers ๒๐๑๙                      

ณ The Astor Hotel เมืองกัลกัตตา เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒                      

๒) พิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน - จีน (ASEAN - 

China Year of Media Exchanges) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ ๓) ร่วมงาน India – ASEAN 

Expo and Summit ๒๐๑๙ ณ กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ 

ก.พ. ๒๕๖๒ ๔) งาน Handicrafts Expo ณ กรุงมัสกัต เมือ่วันที่ ๑๐ 

มี.ค. ๒๕๖๒ 

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/
สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนให้กับผู้ประกอบการราย
ย่อยและผู้ประกอบการรายใหม่
ของไทย 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว                
และกลุ่ม MICE (เป้าหมายหลัก 
คือ การเพิ่มรายได้และส่งเสริม

๗ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต                                     
สถานกงสุลใหญ่ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐ                         
และเอกชน เขา้ร่วม / ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/

ขยายตลาดการท่องเที่ยวไทยและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 



 

๒ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

การท่องเที่ยวไทยอย่าง
ครอบคลุม) 

๑) โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยเส้นทางเคนยา – เอธิโอเปีย – 
โมซัมบิก – แอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๒                                
๒) เปิดโครงการคาราวานรถยนต์ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและ                      
การท่องเที่ยว ไทย-จีน ปี ๒๕๖๒ ณ นครคุนหมิง เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. 
๒๕๖๒ ๓) จัดกิจกรรม Festival Oriental ณ สวนสาธารณะ Parque 
Mexico เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ๔) งานแถลงข่าวการเปิด
เที่ยวบินตรง กทม. – เซี่ยงไฮ้ ของสายการบิน Nokscoot                
ณ สถานกงสุลใหญ ่ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒                          
๕) ร่วมกิจกรรม ๒๐๑๙ Amazing Thailand Road Show to 
China ณ โรงแรม W นครซีอาน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒                    
๖) ร่วมกับชุมชนไทย  และภาคเอกชนไทยจัดงานเทศกาลวัฒนธรรม
และอาหารไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ (Thai Culture and Food 
Festival ๒๐๑๙) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เมื่อวันที่                   
๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ๗) จัดกิจกรรม workshop CLMVT Combine 
Destination เส้นทางเชื่อมโยง เชียงใหม่ – ล าปาง – สุโขทัย – ล าพูน 

สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 



 

๓ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

- เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒  

การส่งเสริมการส่งออก                   
และการลงทนุต่างประเทศ 
(เป้าหมายหลัก คือ การเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกและ                  
การลงทุนในต่างประเทศ) 

๑๒ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) พิธีเปิดกิจกรรม
จับคู่ทางธุรกิจและพบปะกับผู้ประกอบการไทยในสาขาเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่ง ที่โรงแรม Lotte City Myeongdong ณ กรุงโซล 
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ ๒) หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจ                    
ของบริษัทไทยต่าง ๆ ในเซี่ยงไฮ้ ณ ที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ ณ                     
นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ๓) จัดบรรยายสรุปเรื่อง 
“ทิศทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน” ณ มหาวทิยาลัย                 
ราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ๔) จัดการประชุมทีม
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ๕) น าคณะทีมประเทศไทย เข้าร่วมงาน 
KILORUN Hanoi ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ๖) เข้าร่วม
การประชุม เรื่อง ร่างแผนพัฒนาการค้าชายแดน ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/
สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

ขยายปริมาณการค้าและการ
ลงทุนของไทย 



 

๔ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๗) พบหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท ปตท. 
น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) หรือ PTTOR และร่วมพิธีเปิด
ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ณ กรุงมัสกัต เมื่อวันที ่๙ - ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ 
๘) น าคณะภาคเอกชนไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานสภาหอการค้า
และอุตสาหกรรมโอมานและร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ B2B  
ที่ส านักงานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมโอมาน เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. 
๒๕๖๒ ๙) จัดการสัมมนาเรือ่งโอกาสทางการค้าและการลงทุนในไทย
และติมอร์ฯ ทีส่ภาหอการค้าและอุตสาหกรรมติมอร์ฯ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๐) ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TLCA Executive 
Development Program (EDP) เข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวม
ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ณ                               
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจมิินท์ เมื่อวันที ่๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒                           
๑๑) น าคณะหน่วยงานทีมประเทศไทย เข้าพบหารือกับประธาน
หอการค้าไทยและอุตสาหกรรม (HKI) เมือง Offenbach am Main 
เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๒) น าคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน



 

๕ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

แสดงสินค้า BEAUTY Düsseldorf ๒๐๑๙ ณ ศูนยแ์สดงสินค้า                              
นครดสุเซลดอร์ฟ (Messe Düsseldorf) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

การพัฒนาคลสัเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น                    
New S Curve 
(เป้าหมายหลัก คือ การส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรม               
New S Curve โดยการพัฒนา
ทางด้าน hardware และ 
software อย่างครบวงจร) 

๑ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต                                   
สถานกงสุลใหญ่ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐ                       
และเอกชน เขา้ร่วม / ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ 
หารือข้อราชการเกี่ยวกับโมเดลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิตัลของเมือง Saarbrücken ให้เป็น Smart City ภายใต้
โครงการ “Saar Valley”เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ 

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/
สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการพฒันาเมืองอัจฉริยะ
ในไทย เพื่อรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 

การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 
(เป้าหมายหลัก คือ การเพิ่ม              
ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้กับเกษตรกรและ              

๑ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต                                  
สถานกงสุลใหญ่ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วม / ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ ร่วมกับ
ส านักงานเศรษฐกิจการลงทนุ (BOI) และหน่วยงานทีมประเทศไทย 

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/
สอท./สกญ. 

เสริมสร้างขีดความสามารถให้
เกษตรกรและยกระดับ
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทย 



 

๖ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

ภาคเกษตรกรรม) จัดบรรยายสรุปให้กับคณะผูป้ระกอบการไทย ภายใต้โครงการสร้าง
เครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
ที่ท าเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

การยกระดับคุณภาพวิชาชพี 
(เป้าหมายหลัก คือ การ
ยกระดับการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาเพือ่รองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม) 

๕ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต                                  
สถานกงสุลใหญ่ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วม / ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้                      
๑) ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปะ
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิ
มินห์ เมื่อวันที ่๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ๒) เจ้าของร้าน ๓๓๓ แกลลอรี่                 
และศิลปินไทยเข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เพื่อเชิญเป็น
ประธานเปิดงานนิทรรศการภาพเขียนที่จะจัดขึ้นที่กรุงฮานอย                      
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ ๓) เยี่ยมเยียนนกัศึกษาไทย ณ 
วิทยาลัยเทคนคิอาชีวะการรถไฟหลิ่วโจว เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ 
๔) บรรยายเกีย่วกับพัฒนาการของกว่างซีและความเช่ือมโยงกับไทย
ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเยือนกว่างซี                               

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/
สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์                      
และเสริมสร้างขีดความสามารถ    
ให้กับบุคลากรของไทย                       
เพื่อรองรับการขยายตัว                       
ของภาคอุตสาหกรรม 



 

๗ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

ณ นครหนานหนิง เมือ่วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ๕) ศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
และรับฟังบรรยายสรุป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนคิเล่อซาน 
เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ (เป้าหมายหลัก 
คือ เพื่อให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
ไทยมีความแข็งแกร่ง ม่ันคง             
มั่งคั่ง และยั่งยืน) 

๑๗ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) ประชุมเตรียมการ
จัดงานเทศกาลไทย นครคุนหมิง ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ ณ นครคุนหมิง 
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ ๒) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร 
(กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร                     
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ๓) ประชุมหารือกับภาคธุรกิจและ
ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทย นครคุนหมิง                     
ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ ณ นครคุนหมิง เมื่อวนัที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒                      
๔) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกอินทผลัมแก่บุคคลากร
การเกษตรของไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เมื่อวันที่                       

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/
สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนไทยในต่างประเทศ และ
การให้บริการด้านต่างประเทศแก่
ประชาชนไทยในส่วนภูมิภาค 



 

๘ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

๒๘ ก.พ. – ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๕) กิจกรรมสนับสนุนอาหารไทย                            
ณ สถานกงสุลใหญ ่ณ เมืองการาจี เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๒                           
๖) จัดหน่วยหนังสอืเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับค าร้องขอท า
หนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ 
ระหว่างวันที่ ๔-๘ ม.ีค. ๒๕๖๒ ๗) การจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ณ ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ระหว่างวันที่ ๔-๑๖ มี.ค. 
๒๕๖๒ ๘) จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่สถานกงสุลใหญ่  ณ 
นครแฟรงก์เฟิร์ต ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๙) จัดพบปะ
หารือกับชุมชนไทยในยูเออี ณ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 
เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๐) น าชุมชนสตรีไทยในติมอร์ฯ ไปร่วมงาน
วันสตรีสากลประจ าปี ๒๕๖๒ จัดโดยกระทรวงความเสมอภาคและ
การมีส่วนร่วมและกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ 
ที่เมืองลิกิซา เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๑) จัดการเลือกตั้ง                    
นอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เมื่อวันที่ 
๘ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๒) การจัดการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ณ 



 

๙ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๒                                                        
๑๓) การจัดการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงริยาด เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๔) จัดการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร ณ เมืองมาเกา๊ เมือ่วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๔) จัดการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี                    
เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๕) จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร                    
ณ สถานกงสุลใหญ ่ณ เมืองฮอ่งกง เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒                      
๑๖) จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแลพให้บริการกงสุลสัญจร                
แก่คนไทยในเลบานอน เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๖) การจัดการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนครโฮจิมินหแ์ละจังหวัดในเขตกงสุล                 
ณ สถานกงสุลใหญ ่ณ นครโฮจิมินห์ เมื่อวนัที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒                      
๑๗) เตรียมการและจัดการเลอืกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ                             
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ระหว่างปลายเดือน
มกราคม – ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒                             



 

๑๐ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

การศึกษาพื้นฐาน                       
และการพัฒนาผู้น า (เป้าหมาย
หลัก คือ การยกระดับการศึกษา
ไทยให้มีมาตรฐานสากล                 
อย่างยั่งยืน) 

๑๐ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้๑) ให้การต้อนรับ     
คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมภารกิจและศึกษา                      
ดูงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒                    
๒) อ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่คณะนักกีฬายิงปืนคนพิการ
ทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Al Ain ๒๐๑๙ World 
Shooting Para Sport World Cup ณ เมืองอัลเอน เมื่อวันที่ ๑๓ 
และ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ๓) ใหก้ารต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
และคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยน                   
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยและสิงคโปร์ เมือ่วันที่                 
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ๔) เยี่ยมนักศึกษาแลกเปลีย่นจากมหาวิทยาลัย                 
อุบราชธานี ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยแหง่ชาติ ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒                   
๕) ต้อนรับเยาวชนไทย โค้ชและผู้ปกครอง ทีม Close Behind                    

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/
สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

เสริมสร้างขีดความสามารถทาง
การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ของไทย 



 

๑๑ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

E-Sport ที่เข้าร่วมแข่งขัน e-sport ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. 
๒๕๖๒ ๖) ร่วมบรรยายหัวข้อ “ระบบการศึกษาเวียดนามส่งผลต่อ
การเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจอย่างไร” ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่      
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ๗) ร่วมงานเปิดตัวการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์
เอเชีย (Asian Sepak Takraw Championship) ๒๐๑๙ ณ นคร     
คุนหมิง เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ๘) หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนาน ที่สถานกงสุล ณ 
นครคุนหมิง เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ๙) เข้าร่วมกิจกรรมของ 
Ajman University Cultural Attaches Day ๒๐๑๙ ณ เมืองดูไบ 
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ๑๐) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองผู้แทนจาก
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ภาควิชาภาษาไทย และศูนย์ไทย
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นครโฮจิมินห์ เมื่อวันที่                      
๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 



 

๑๒ 

  

 สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเดน็ จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

สรุปผลการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

การสร้างรายได้และกระตุน้การ
ใช้จ่ายของประเทศ (เป้าหมาย
หลัก คือ การสร้างเครื่องมือ                
ในการสร้างรายได้และกระตุ้น
การใช้จ่ายในประเทศเพื่อเพิ่ม 
GDP) 

๓ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้๑) พบหารือกับคณะ
ผู้บริหารตลาดไท ที่นครโฮจิมนิห์ เมื่อวันที ่๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒                             
๒) พบหารือกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท SCG                        
ที่กรุงฮานอย เมื่อวันที ่๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ๓) พบหารือคณะผู้บริหาร
บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด ทีน่ครโฮจิมินห์ เมื่อวันที ่๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒  

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/
สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนให้ผู้ประกอบการไทย               
เพื่อน ารายได้เข้าประเทศ 

 


