
 

๑ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

การยกระดับนวัตกรรม  
และ Digitalization         
(เป้าหมายหลักคือ การยกระดับ               
ขีดความสามารถของประเทศ
ทางด้าน วทน.) 

๒ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ จัดงาน “นิทรรศการ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยของไทย ณ นครกว่างโจว” ที ่Guangzhou 
Urban Planning Exhibition Center เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒                       
๒) เข้าร่วมการประชุม Meeting of Thailand – China Ministerial 
Dialogue on Digital Economy Cooperation ครั้งที่ ๑ ณ                    
นครคุนหมิง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 

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

เพิ่มขีดความสามารถของ                   
นักธุรกิจและนกัลงทุนไทย                     
ในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
แล้ว ยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดี                   
ของไทย 

การส่งเสริม SMEs และผลิต
ภาพ (เป้าหมายหลักคือ                   
การเพิ่มจ านวนและ                         
ขีดความสามารถทางการผลิต                  
ของ SMEs) 

๔ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้๑) น าผู้ประกอบการ 
SME ไทย เข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าในงานเทศกาลไทยในกรุงนิวเดลี 
Namaste Thai Festival ๒๐๑๙ ณ กรุงนวิเดลี ระหว่างวันที่ ๑๔ – 
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ๒) บรรยายข้อมูลการส่งออกสินค้าไทยมายังมณฑล 
กวางตุ้ง ภายใต้โครงการ Business Matching ของธนาคารพัฒนา

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

ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนให้กับผู้ประกอบการราย
ย่อยและผู้ประกอบการรายใหม่
ของไทย 



 

๒ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
Development Bank) และศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จนี 
(Thailand Smart Trade Center: TSTC) ณ นครกว่างโจว เมื่อวันที่ 
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ ๓) จัดบรรยายสรุปข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับสหรัฐเอ
มิเรตส์ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทางการค้า
และการลงทุนส าหรับภาคเอกชนไทย ให้กบัผู้ประกอบการไทยที่เข้า
ร่วมโครงการ Business Networking Thai – Dubai ๒๐๑๙                              
ณ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ 
๔) นักธุรกิจปากีสถานผู้น าเขา้สินค้าฮาลาลไทยเข้าร่วมงาน Bangkok 
Halal เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๒ 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว                
และ MICE (เป้าหมายหลัก                   
คือ การเพิ่มรายได้และส่งเสริม              
การท่องเที่ยวไทยอย่าง
ครอบคลุม) 

๒๐ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ๑) ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล 
๒๐๑๙ China’s Most Beautiful Rape Flower Sea of 
Hanzhong Tourism and Cultural Festival ครั้งที ่๑๐                           

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

ขยายตลาดการท่องเที่ยวไทยและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 



 

๓ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

ณ เมืองฮ่ันจง มณฑลส่านซ ีระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒                     
๒) ร่วมกิจกรรมเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการท าอาหารไทยในไต้หวัน 
“เสน่ห์รสไทยละมุนลิ้นถิ่นมังกร” ณ เมือง เถาหยวน ไต้หวัน เมื่อวันที่ 
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ๓) ร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมมวยไทยโดยครูมวยมือ
อาชีพ ที่ลานฝึกซ้อม Benfica กรุงดิลี เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒                    
๔) เปิดงาน Thailand MICE Roadshow in China ๒๐๑๙                         
ณ โรงแรม Ritz Carton นครกว่างโจว เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒                   
๕) เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๒๓                                    
ณ กรุงแคนเบอร์รา เมือ่วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๖) ร่วมพิธีเปิด
นิทรรศการ “กลิ่นอายความเป็นไทย” และนิทรรศการ ‘Sail for                  
a New Era’ ณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒     
๗) เยี่ยมชมซุ้มการแสดงสินค้าของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) ภายในงาน Propak Vietnam ๒๐๑๙ ณ ศูนย์การ
แสดงสินค้านานาชาติไซง่อน นครโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 
๘) ร่วมงานเลีย้งรับรองการเปิดตัว Azerbaijan Pavilion ที่จะแสดง

ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 



 

๔ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

ในงาน Expo ๒๐๒๐ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มี.ค. ๒๕๖๒ ๙) จัดงานเทศกาลไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ กรุงอาบูดาบี 
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๐) จัดงานเทศกาลไทย
ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะ Kings Reserve, Torrensville 
นครแอดิเลด เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ีค. ๒๕๖๒ ๑๑) เข้าร่วมกล่าวต้อนรับ
ผู้ประกอบการไทยและเวียดนามในงานเลี้ยงอาหารค่ า Thailand 
MICE Roadshow ๒๐๑๙ ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 
๑๒) ร่วมพิธีเปดิงาน ๒๐๑๙ Culture City of East Asia Xi’an 
Activity Year China ณ ก าแพงเมืองนครซีอาน เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. 
๒๕๖๒ ๑๓) ร่วมพิธีเปิด Shanghai International Flower Show 
๒๐๑๙ ณ สวนพฤกษศาสตร์เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒                   
๑๔) ร่วมพิธีเปดิงานมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติเส้นทางสายไหม
นครซีอาน (Xi’an Silk Road International Tourism Expo: 
SXRITE) ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมแสดงสินค้านานาชาติฉว่ีเจี่ยง 
นครซีอาน เมือ่วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๕) ร่วมงาน Cambodia 



 

๕ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

Night ณ โรงแรม Crowne Plaza นครซีอาน เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. 
๒๕๖๒ ๑๖) กล่าวเปิดงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านบริการ                   
การท่องเที่ยวไทย ณ เมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. 
๒๕๖๒ ๑๗) จดังาน the ACO (ASEAN Committee in Ottawa) 
Travel and Tourism Show ขึ้น ที่ศูนย์การประชุม Show Centre 
กรุงออตตาวา เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๘) โครงการจัดซื้อ
และมอบของทีร่ะลึกงานประณีตศิลป์ของไทยแก่หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และ Friends of Thailand ในยูเออี เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. 
๒๕๖๒ ๑๙) ประชุมเตรียมการจดังานเทศกาลไทย ภายใต้ช่ือ My 
Karachi ณ สถานกงสุลใหญ ่เมืองการาจี ซึ่งจะเริ่มเดือน เม.ย. ๒๕๖๒ 
๒๐) โครงการ เทศกาลภาพยนตร์ไทย ณ เมอืงปุเณ ครั้งที่ ๒ ที่หอ
ภาพยนตร์แก่งอินเดีย เมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ 
มี.ค. ๒๕๖๒ 

การส่งเสริมการคา้ ธุรกิจบริการ   
และการลงทนุในต่างประเทศ 

๕ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์

ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนของไทยในต่างประเทศ 



 

๖ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

(เป้าหมายหลักคือ การเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกทัง้สินค้า 
และบริการและปริมาณ                  
การลงทุนในต่างประเทศ) 

/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) พบหารือกับคณะ
ผู้บริหารบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด(มหาชน) หรือ RATCH 
ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒  
๒) พบหารือคณะผู้บริหารบริษัท ซี.พี. เวียดนาม ณ สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ๓) พบหารือผู้บริหาร
ธนาคารกสิกรไทย ณ นครโฮจิมนิห์ เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๒๒  มี.ค. 
๒๕๖๒ ๓) ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงท่าเรือพี่น้องระหว่างการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยและท่าเรือรื่อจ้าว ณ โรงแรม Bi Bo เมอืงรื่อจ้าว     
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ๔) พบหารือคณะผู้จัดการบริษัทจีซีโลจิ
สติกส์ โซลูชั่น จ ากัด (GCL) ณ สถานกงสุลใหญ ่ณ นครโฮจิมินห์              
เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ๕) โครงการแสดงสินค้า My Karachi ณ 
สภาหอการค้าการาจ ีโดยจะเริ่มวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ 

ของกระทรวงฯ/
สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาคลสัเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต                   
(New S – Curve)                     

๑ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ หารือเกี่ยวกับโครงการ

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ในไทย เพื่อรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 



 

๗ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

(เป้าหมายหลักคือ การส่งเสริม                 
การลงทุนในอุตสาหกรรม               
New S - Curve โดยการพฒันา
ทางด้าน hardware และ 
software อย่างครบวงจร) 

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ๔.๐ ไทย – อินเดีย ณ เมืองมุมไบ และเมือง
ปุเณ รัฐมหาราษฏระ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒ 

สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

การดึงดูดการลงทุนและ                   
การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ของประเทศ (เป้าหมายหลักคือ   
การส่งเสริมการลงทนุและ                      
การยกระดับโครงสรา้งพื้นฐาน                
ให้มีความทนัสมัย) 

๒ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ณ นครคุนหมิง เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 
๒) ร่วมในพิธีฉลองความส าเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – 
เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย ตองยิน แห่งที่ ๒ ที ่อ.แม่สอด จ.ตาก                     
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒  

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

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
เสริมสร้างการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

การยกระดับคุณภาพวิชาชพี 
(เป้าหมายหลักคือ การยกระดับ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา                        

๒ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) กิจกรรมส่งเสริม

-เว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ/

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์                       
และเสริมสร้างขีดความสามารถ    
ให้กับบุคลากรของไทย                       



 

๘ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

เพื่อรองรับการขยายตัว                       
ของภาคอุตสาหกรรม) 

การศึกษาอาชีพแก่นักศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนา ณ เมืองการาจี 
เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๒) โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาฝมีือแรงงานแก่ชุมชนไทยในเม็กซิโก และ
โครงการเสริมสร้างนโยบายไทยสู่ครอบครัวโลกเม็กซิโก ทีท่ าเนียบ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๒ 

สอท./สกญ. 
- สื่อท้องถิ่น                    
ในประเทศ                      
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อรองรับการขยายตัว                       
ของภาคอุตสาหกรรม 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก                 
และประชารัฐ (เป้าหมายหลัก
คือ เพื่อให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
ไทยมีความแข็งแกร่ง ม่ันคง             
มั่งคั่ง และยั่งยืน) 

๕ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) จัดงานตลาดนัด
ศุกร์สันต์ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๒ 
๒) จัดการฝึกอบรมการแกะสลักผลไม้ ณ ชุมชนไทยในสวติเซอร์แลนด์ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ๓) สนับสนุนความร่วมมือด้านหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าระหว่างไทยและเคนยา ณ กรุงไนโรบี เมื่อวันที่ ๑๘ – 
๒๒ มี.ค.๒๕๖๒ ๔) เข้าร่วมงาน “Business Networking Thai – 
Dubai ๒๐๑๙”  เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๕) มอบเงินสนับสนุนแก่
สมาคมนักเรียนไทยในเมืองปุเณและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเนื่องใน                

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

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนไทยในต่างประเทศ และ
การให้บริการด้านต่างประเทศแก่
ประชาชนไทยในส่วนภูมิภาค 



 

๙ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

วันสงกรานต์ ณ เมืองปุเณ รฐัมหาราษฏระ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๖๒ 

ด้านการศึกษาพืน้ฐานและ             
การพัฒนาผู้น า (เป้าหมายหลัก
คือ การยกระดับการศึกษาไทย     
ให้มีมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน) 

๔ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
/ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้๑) พบหารือกับคณบดี
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานกงสุล
ใหญ ่ณ นครโฮจิมินห์ เมื่อวนัที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๒) ร่วมงานชุมนุม
นักเรียนไทยในไต้หวันคร้ังท่ี ๓ ณ โรงแรม Sheraton Grand Taipei 
เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ๓) การประชุมคณะกรรมการอาเซียน 
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย
ระหว่างอาเซียนกับมหาวิทยาลัยอุปซอลา ณ กรุงสตอกโฮล์ม เมื่อวันที่ 
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ๔) จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรประจ าปี ๒๕๖๒ ณ 
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองกุ้ยหลิน มหาวิทยาลัยครูกว่างซี
เมืองกุ้ยหลิน และวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะการรถไฟเมืองหลิ่วโจว เมื่อ
วันที่   ๒๒-๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ 

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

เสริมสร้างขีดความสามารถ              
ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ของไทย 



 

๑๐ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

การประชารัฐเพื่อสังคม 
(เป้าหมายหลักคือ การพัฒนา
สังคมและยกระดับคุณภาพชวีิต 

๑๑ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ ่ร่วมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                          
เข้าร่วม / ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้                                  
๑) กงสลุสัญจร ณ เมืองแทนซาเนีย เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒ 
๒) จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ที่ท าการสถานกงสุล                         
ณ นครเซี่ยงไฮ ้เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๓) จัดการเลือกต้ัง
นอกราชอาณาจักร ส าหรับชาวไทยที่พ านักอยู่ในมณฑลยนูนาน                        
หูหนาน และกุย้โจว ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เมื่อวันที่                  
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๔) โครงการปฏสิัมพันธ์และเปดิโลกทัศน์ให้แก่
นักศึกษาไทยในเลบานอน ณ กรุงเบรุต เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒                    
๕) เชิญนักธุรกิจด้านไม้สวนและไม้ประดับเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม  
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                   
ณ สถานกงสุลใหญ ่ณ เมืองการาจี เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ๖) 
โครงการเปิดโลกทัศนใ์ห้แก่นักศึกษาไทยในซาอุดีฯ สัมมนาวิชาการ 
หัวข้อ “บรรทัดฐานระหว่างแนวคิดอิสลามสุหนี่และชีอะห”์ ณ 

 การขยายเครือข่ายกับคนไทย              
ในต่างประเทศ 



 

๑๑ 

  

    สรุปผลการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเด็น จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (โดยสรุป) 
 

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม (โดยสรุป) 

ท าเนียบเอกอัครราชทูต  ณ กรุงริยาด เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒                 
๗) สนับสนุนให้ชมรมแม่บ้านไทยในการาจเีป็นเจ้าภาพเชิญแม่บ้าน
อาเซียนทัศนศึกษาพืชสวนไร่นาของคนไทยในการาจี ณ เมืองการาจี 
เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ๘) จัดกงสุลสัญจรรว่มกับชุมชนไทยและ
ส านักงานแรงงานในเขตไถจงและเขตเกาสง เมื่อวันที่ ๒๓ และ ๒๕ 
มี.ค. ๒๕๖๒ ๙) เข้าร่วมงานแข่งขันมวยไทยและมุ่งหมายให้มวยไทย
ได้มีโอกาสฝึกสอนในต่างประเทศ ณ เมืองการาจี เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. 
๒๕๖๒ ๑๐) การให้บริการกงสุลสญัจรแก่คนไทยในมณฑลภาคใต ้              
ของซาอุดีฯ ณ เมืองคามิสมูเชต์ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒                              
๑๑) การสอนภาษาไทยให้เยาวชนไทยในกรุงรยิาดและใกล้เคียง                  
โดยครูอาสาของโรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยให้ลูกหลาน                           
ณ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงริยาด ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา                      
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตลอดทั้งเดือน มี.ค. ๒๕๖๒ 

 
 


