รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ช่วงเวลาดาเนินการ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หน่วยงาน: กระทรวงการต่างประเทศ
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

การเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ และ
โครงการพระราชทานต่าง ๆ
ในต่างประเทศ

ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ

การประชุมหารือ สัมมนา
ระดมสมอง และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
เกี่ยวกับการต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่
พระเกียรติคณ
ุ และโครงการพระราชทานต่าง ๆ ในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
๑. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับทีมประเทศไทย
ณ นครโอซากา และมูลนิธิชัยพัฒนา จัดการบรรยายเรื่องโครงการในพระราชดาริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมอาคาร OMM ย่านเทมมะบาชิ
จังหวัดโอซากา โดยมีชาวไทยในภูมิภาคคันไซ นักเรียนไทย และชาวญี่ปุ่นที่สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยาย
๒. เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับคณะนักศึกษา
ไทยเข้าร่วมโครงการ Mekong Friendship Project เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดาริในประเทศลาว
กระทรวงการต่างประเทศประชุมหารือ สัมมนา ระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
๑. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๕๙ กรมยุโรปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
และหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ
“ทิศทางการดาเนินความสัมพันธ์กับยุโรปในช่วง ๕ ปีข้างหน้า” ณ โรงแรมเรเนซองส์
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ เพื่อนาไปพิจารณาประกอบการ
ยกร่างยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กับภูมิภาคยุโรป ประจาปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ
การดาเนินงานของกรมยุโรปในอนาคตด้วย
๒. เมื่อ ๑๕ - ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา
ประชุมหารือร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์ ภายใต้ Singapore Cooperation
Programme ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒

ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ

๓. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับ พ.ต.ท. ธีรพงษ์
ดุลยวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน และคณะผู้แทน
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์
อาชญากรรมข้ามชาติที่อาจเกี่ยวข้องกับไทยในฮ่องกง
๔. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับแกนนาคนไทยใน
เมืองตาอีฟ ประชุมหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการต่างประเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนไทยเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนไทยในซาอุดีอาระเบีย
๕. เมื่อ ๒๕ - ๒๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับหน่วยงานทีม
ประเทศไทย และสานักงานการต่างประเทศ มลฑลหูหนาน ประชุมหารือเกี่ยวกับ
การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - หูหนาน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การศึกษาและวิจัย
๖. เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับสมาคมไทย ลาว เพื่อมิตรภาพ ประชุมหารือเพื่อร่วมกาหนดทิศทางการดาเนินความสัมพันธ์
ระหว่างไทย - ลาว
กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนและดาเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ตัวอย่างเช่น
๑. เมื่อ ๑๐ - ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับ
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงาน China - ASEAN
Expo (CAEXPO) ครั้งที่ ๑๓ ของไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
๒. เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาผูบ้ ริหารระดับสูง
ของกัมพูชาเดินทางไปประเทศไทย เพื่อหารือร่วมกันในโครงการส่งเสริมและสานต่อ
ความร่วมมือผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทย - กัมพูชา (ด้านการยุติธรรมและ
งานทัณฑสถาน)
๓. ตลอดเดือน ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมกับ
คณะนักพฤกษศาสตร์ไทยจัดฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เคนยาเกี่ยวกับ
การดูแลและเพาะพันธุ์กล้วยไม้ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ปรับปรุงเรือนกล้วยไม้ใน

๓

ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ

การให้บริการและคุ้มครองดูแล
ผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ

สวนพฤกษศาสตร์เคนยา เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย - เคนยา ในปี ๒๕๖๐ ด้วย
กระทรวงการต่างประเทศร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้บริการและคุ้มครองดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
๑. เมื่อ ๑ - ๒ และ ๒๒ - ๒๔ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับ
ชุมชนไทยในนครมักกะฮ์ และเมืองตาอีฟ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพือ่ ให้บริการงาน
กงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๒. เมื่อ ๑ และ ๘ ก.ย. ๕๙ สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับชุมชนไทยใน
เขตเกาสง และชุมชนไทยในเขตไถจง จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการงานกงสุล
ต่าง ๆ แก่คนไทย
๓. เมื่อ ๒ - ๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับชุมชนไทย
ในสวีเดน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองโกเธนเบอร์ก เพื่อให้บริการงานกงสุล
ต่าง ๆ แก่คนไทย
๔. เมื่อ ๔ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมกับชุมชนไทย
ในแคนาดา จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Thamesville รัฐออนแทรีโอ
เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๕. เมื่อ ๔ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับชุมชนไทยในฮ่องกง
จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงเรียนหล็อกซินถ่อง เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ
แก่คนไทย
๖. เมื่อ ๕ - ๖ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับสานักงานแรงงาน
ไทย ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเข้าเยีย่ มหอพักแรงงานไทย ณ หอพัก Tuan View และ
ที่หอพัก Westlite Toh Kuan เพือ่ ให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๗. เมื่อ ๑๑ และ ๑๘ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับ
สมาคมไทย - ออสเตรเลียแห่งรัฐควีนส์แลนส์ และสมาคมไทย - ออสซี่ จัดกิจกรรม
สัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ที่เมืองโกลด์โคสท์และ
นครบริสเบน ตามลาดับ
๘. เมื่อ ๑๓ - ๑๔ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับชุมชนไทย
ในนครเซาเปาลู จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Intercontinental และ

๔
ร้านอาหารไทยเซฟ เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๙. เมื่อ ๑๔ - ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับ
ชุมชนไทยในออสเตรเลีย จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ นครดาร์วิน เพือ่ ให้บริการ
งานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๑๐. เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับชุมชนไทย
ใน Staffordshire และวัดไทย จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เขต Staffordshire
เพือ่ ให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๑๑. เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ร่วมกับชุมชนไทยในพื้นที่
เมือง AL Juba และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Al Juba
เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๑๒. เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมกับชุมชนไทยใน
ยูกันดา จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ ยูกันดา เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๑๓. เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับชุมชนชาวไทยใน
ฝรั่งเศส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองบอร์โด และเมืองใกล้เคียงเพื่อให้บริการ
งานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๑๔. เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับชุมชนไทย
ในสิงคโปร์ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๑๕. เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับชุมชนไทยในสหรัฐ
จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลเทพมุนี มลรัฐเพนซิลเวเนีย เพื่อให้บริการงาน
กงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๑๖. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมกับชุมชนไทยใน
บาห์เรน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ ร้านอาหารมอนซูน เขตแอดลิยา่ เพื่อให้บริการ
งานกงสุลต่าง ๆ ให้แก่คนไทย
๑๗. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับชุมชนไทยในดูไบ
จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองดูไบ เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๑๘. เมื่อ ๒๓ - ๒๔ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับชุมชนไทย
ในกว่างซี จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal
University) เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย

๕

ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

การร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา
และการเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
สานพลังประชารัฐ
- D๓ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ MICE
- E๒ การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ
- E๕ การศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้นา

๑๙. เมื่อ ๒๓ - ๒๖ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับ
กรมการแพทย์ ผู้แทนบริษัทไทยในกาตาร์ และบริษัทต่างชาติทมี่ ีคนไทยทางาน
จัดเตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินโครงการให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทย
และแรงงานไทยในกาตาร์ที่จะจัดในช่วงเดือน มี.ค. ๖๐
๒๐. เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับชุมชนไทย
จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ ชั้น ๓ อาคาร ยกไกจิชิ ชูบุจิคุชิมินเซนเตอร์ อาเภอยกไกจิ
จังหวัดมิเอะ เพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
๒๑. เมื่อ ๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับชุมชนไทย
ในรัฐกัว จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการงานกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดาเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการศึกษา
และการเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น
๑. เมื่อ ๑ - ๒ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับชุมชนไทยใน
นครมักกะฮ์ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญไทยที่ไปประกอบพิธีฮัจย์
ในประเทศซาอุดีอาระเบีย
๒. เมื่อ ๓ - ๔ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับชุมชนไทยใน
กัมพูชาจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัด
ด็อมเรยซอ จังหวัดพระตะบอง เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ระหว่างไทยและกัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๓. เมื่อ ๓ - ๙ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
บูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีอีสาน (วิทยาเขต
สุรินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีอีสาน
(วิทยาเขตสุรินทร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทาง
เยือนมหาวิทยาลัยพระตะบองและสถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียล จังหวัดกาปงธม
ประเทศกัมพูชา เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่างกัน
๔. เมื่อ ๘ - ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับชมรมสตรีไทย
ในฝรั่งเศส จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการแกะสลักผักและผลไม้แก่คนไทยใน
ฝรั่งเศส เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพการแกะสลักผักและผลไม้ไทย
และเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่คนไทยในฝรั่งเศสด้วย

๖
๕. เมื่อ ๙ - ๑๒ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและธัญบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรมไทย
เช่น สาธิตการประกอบอาหารไทย แสดงนาฏศิลป์ไทย งานผ้าไหม และงานประดิษฐ์
ของไทยอื่น ๆ ในงาน The 8th West China Cultural Industry Expo
ณ นครซีอาน
๖. เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยใน
สหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมทาบุญสมโภชวัดวชิรธรรมปทีป ครบ ๔๐ ปี
๗. เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสมาคมทักษิณ
นิวยอร์ก จัดงานทักษิณบอลล์ ครัง้ ที่ ๔๔ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือการศึกษาของ
เยาวชนไทยที่ขาดแคลนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของไทย
๘. เมื่อ ๑๗ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับคณะนักแสดง
ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จานวน ๑๕ คน จัดการแสดง “โขน” ในงาน China - ASEAN Theatre Week
ครั้งที่ ๔ ณ นครหนานหนิง
๙. เมื่อ ๑๙ - ๒๒ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรม เข้าร่วมงานเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่
(The First Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo)
๑๐. เมื่อ ๒๓ - ๒๕ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรม เข้าร่วมงาน Chongsheng Forum 2016 ที่เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน
เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระพุทธศาสนาในด้าน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพัฒนาสังคม และการสร้างความสมานฉันท์และ
สันติภาพในภูมิภาคร่วมกับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน
๑๑. เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๕๙ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาไทยในออสเตรเลีย เข้าร่วมพิธีการแข่งขันกีฬาสมานมิตรแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๔๕ ที่นครเมลเบิร์น ซึ่งเป็นกีฬาประเพณีทสี่ มาคมนักศึกษาจาก
รัฐต่าง ๆ ทั่วออสเตรเลียร่วมกันจัด เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ช่วยแสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความสามัคคีในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

๗
ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

การร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และกระชับความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ในต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดาเนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมและ
กระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
๑. เมื่อ ๑๒ - ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ร่วมกับสานักงาน
เศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองมุมไบ ดาเนินโครงการ Road Show โดยนาผู้ประกอบการ
ด้านยางพาราไทยสารวจตลาดและพบกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ผลิตล้อยางในเขตระเบียงเศรษฐกิจเมืองเจนไน - เมืองบังคาลอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
สานพลังประชารัฐ
ดังนี้
- D๒ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด (๑) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอินเดียและสร้างความเชื่อมโยง
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรมยางพาราของไทยกับอุตสาหกรรมยางพาราและยานยนต์ของอินเดีย
เริ่มต้น
(๒) อานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยให้ทาธุรกิจกับอินเดียมากขึ้น
- D๓ การส่งเสริม
๒. เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและ MICE
การลงทุน ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรม Seminar on “India - Thailand
- D๔ การส่งเสริม
Collaboration in Rubber and Auto Parts Industries” and B2B Meeting
การส่งออกและการลงทุนใน
ณ โรงแรม Crown Plaza เมืองเจนไน โดยมีนักธุรกิจไทยและอินเดีย เข้าร่วม
ต่างประเทศ
กิจกรรม
๓. เมื่อ ๒๐ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับ
สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงแคนเบอร์รา กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง และนักธุรกิจด้านการเกษตร จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริม
ผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและฟิจิ และศึกษาประเมิน
ศักยภาพด้านธุรกิจการเกษตรในฟิจิ โดยมีการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และนาคณะฯ เยี่ยมชมโรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร สวนผัก ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์
๔. เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับสานักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ และบริษัท WEN Qatar ซึ่งเป็นบริษัท
ของคนไทยที่ทาธุรกิจก่อสร้าง ดาเนินโครงการนาคณะผู้แทนการค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์และไลฟ์สไตล์ของไทย ๑๘ บริษัท เดินทางเยือนกาตาร์
เพื่อจัดกิจกรรมจับคูเ่ จรจาการค้ากับนักธุรกิจท้องถิ่น ณ โรงแรม Movenpick Hotel
West Bay กรุงโดฮา

๘

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

๕. เมื่อ ๒๖ - ๒๙ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสมาคมโรงแรมไทย จัดฝึกอบรมด้าน Hospitality
Management ให้แก่ภาคธุรกิจการโรงแรมของคาซัคสถาน ณ โรงแรม Rixos
President Astana เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Astana EXPO 2017
๖. ช่วงเดือน ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสานักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการไทย
ดังนี้
(๑) เมื่อ ๒ - ๖ ก.ย. ๕๙ สนับสนุนผู้ส่งออก/นักออกแบบไทย เข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Maison & Objet ณ กรุงปารีส
(๒) เมื่อ ๒ - ๕ ก.ย. ๕๙ สนับสนุนผู้ส่งออก/นักออกแบบไทย เข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Who,s Next ณ กรุงปารีส
(๓) เมื่อ ๑๒ - ๑๕ ก.ย. ๕๙ สนับสนุนผูส้ ่งออก/นักออกแบบไทย เข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Texworl ณ กรุงปารีส
(๔) เมื่อ ๑๓ - ๑๕ ก.ย. ๕๙ สนับสนุนผูส้ ่งออก/นักออกแบบไทย เข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Premiere Vision ณ กรุงปารีส
การประชุมหารือ สัมมนา ระดม กระทรวงการต่างประเทศประชุมหารือ สัมมนา ระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
สมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับเศรษฐกิจร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและเพิม่
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ
ศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและ
๑. เมื่อ ๑ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับสานักงานส่งเสริม
เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของ
การจัดประชุมและนิทรรศการ จัดงานสัมมนา Trade Promoter Workshop เพื่อ
ประเทศ
กระตุ้นและดึงดูดนักธุรกิจจากกัมพูชาเข้าร่วมงานอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
สานพลังประชารัฐ
๒. เมื่อ ๑ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับสานักงานการค้าใน
- D๒ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด ต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ประชุมหารือกับกลุม่ ผู้นาเข้าสินค้าอาหารและน้าตาล
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ (Rama Modern Trading และบริษัท Alrefael International Company)
เริ่มต้น
เกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารและน้าตาลในซาอุดีอาระเบีย
- D๔ การส่งเสริม
๓. เมื่อ ๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับผู้บริหารบริษัท Orchid
การส่งออกและการลงทุนใน
Palce Wellness Spa ประชุมหารือเกี่ยวกับการดาเนินกิจการสปาไทยในเมืองดูไบ

๙
ต่างประเทศ
- E๑ การดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ

๔. เมื่อ ๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับคณะผู้บริหารภาคธุรกิจ
การเงินการธนาคารชาวไทยในฮ่องกง ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจการเงินในฮ่องกง
๕. เมื่อ ๘ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับพลเอกณัฐฏ์
ศรีอินทร์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ ๓ และคณะ ประชุมหารือเกีย่ วกับแนวทาง
ในการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
๖. เมื่อ ๙ ก.ย. ๕๙ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จากัด
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Workshop on Green Economy) ณ โรงแรม
VIE กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยขับเคลื่อนไปสู่การเป็น ‘สังคม
เศรษฐกิจสีเขียว’ อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
พัฒนาไปพร้อมกันกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว
๗. เมื่อ ๑๐ - ๑๔ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต ประชุมหารือเกี่ยวกับ
การสารวจเส้นทางไทย - ลาว - เวียดนาม เพื่อประเมินศักยภาพในการเชื่อมโยงทั้ง
สามประเทศในมิติเศรษฐกิจ
๘. เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๕๙ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จัดการสัมมนา Knowledge Bank Project 2016 :
Empowering Thai SMEs for Sustainable Growth, Learning from Taiwan
ณ โรงแรมสุโกศล
๙. เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๕๙ สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดประชุมหารือกับ
คณะนักธุรกิจชาวไต้หวันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการยกระดับอุตสาหกรรมไทยโดย
เน้นการใช้นวัตกรรม และทิศทางการลงทุนของคณะนักธุรกิจไต้หวันกลุ่มนี้ ในไทย
๑๐. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๕๙ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเวที MFA CEO Forum
ครั้งที่ ๖ เพื่อให้คณะทูตประจาประเทศไทยได้รับฟังวิสัยทัศน์จากภาคเอกชนไทย
ชั้นนาเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ของไทย โดยในครัง้ นี้ เป็นการ

๑๐
นาเสนอศักยภาพธุรกิจค้าปลีก อาหาร โรงแรม สายการบินและการท่องเที่ยวของ
ประเทศ เวที MFA CEO Forum ครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะทูต
มีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ กว่า ๒๘ ประเทศ
เข้าร่วม โดยนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดงาน
และนาย William Heinecke ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ในฐานะ CEO ปาฐกรับเชิญ
ได้แสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยม และการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้เข้าร่วม
งานรับฟัง
๑๑. เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ร่วมกับสานักงานการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรุงโรม และสภาอุตสาหกรรมอิตาลี จัดสัมมนา Doing Business
with Thailand ณ เมือง Padova เพื่อนาเสนอเกี่ยวกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
โดยเฉพาะในกรอบ AEC รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าไทย - อิตาลี
๑๒. เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับผู้บริหารคนไทยใน
บริษัท Abbots และคณะนักธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทยที่มาร่วมงานจัดแสดงสินค้า
เฟอร์นิเจอร์กับกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ประชุมหารือเกี่ยวกับลู่ทางการทา
ธุรกิจในดูไบ
๑๓. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซีย่ งไฮ้ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ
ไทยในจีน ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และสานักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง
ประจาปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “เกาะติดสถานการณ์ค่าเงินหยวนและนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของนครเซี่ยงไฮ้” เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยได้รบั ทราบข้อมูลและ
พัฒนาการล่าสุดทางเศรษฐกิจอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจกับจีน
๑๔. เมื่อ ๒๑ - ๒๒ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในกาตาร์ รวมทั้ง ความร่วมมือที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สานักงานดูไบ จะมีร่วมกับสายการบิน Qatar Airways เพื่อ
ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โดฮา - กระบี่ ด้วย
๑๕. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับผู้บริหารโรงแรม

๑๑

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ดุสิตธานี ดูไบ ประชุมหารือเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารไทยและการประชาสัมพันธ์
อาหารไทยต้นตารับ
๑๖. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับบริษัท เอสซีจี
เทรดดิ้ง จากัด และคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ จัดงานเสวนา Grow
Together with our Best Neighbor “Cambodia” เสริมความรู้คกู่ ารลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
๑๗. เมื่อ ๒๗ - ๒๘ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมโอมาน (OCCI) และ
โรงพยาบาลพญาไท กรุงเทพฯ ร่วมจัดเสวนา แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวไทยในงาน “Invest Forum” ณ กรุงมัสกัต
๑๘. เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซีย่ งไฮ้ ร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจ
การลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประชุมหารือกับผู้บริหาร Council for Promoting
South - South Cooperetion สาขา Yangzhi River Delta เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการลงทุน
๑๙. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสานักงานการค้า
ในต่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส ประชุมหารือเกี่ยวกับการ
สรุปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม ดิจิทลั รวมถึงแนวคิด
Thailand 4.0 ด้วย
๒๐. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับอธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนวดแผนไทย
ที่ถูกวิธีในอินเดีย โดยเฉพาะการอบรมและจัดหาบุคลากรซึ่งเป็นที่ตอ้ งการจานวน
มาก
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย
ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น
๑. เมื่อ ๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
สานพลังประชารัฐ
จัดโครงการ Bangkok Fasion Cluster Multi Brand In-Store Promotion
- D๒ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด ณ ห้างสรรพสินค้า Centre Point ถนน Orchard เพื่อโชว์ศักยภาพของแฟชั่น
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ ดีไซเนอร์ไทย และสนับสนุนการเจรจาธุรกิจขยายช่องทางการค้าไปสู่ตลาดอาเซียน

๑๒
เริ่มต้น
- D๓ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ MICE
- D๔ การส่งเสริม
การส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ
- E๑ การดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ

โดยจะมีการวางขายสินค้าเป็นเวลา ๓ เดือน
๒. เมื่อ ๓ - ๔ ก.ย. ๕๙ สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ณ กรุงไทเป พร้อมด้วยบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงานทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทย จัดงาน “เทศกาลไทย 2559 (Thai
Festival 2016)” ณ ลาน Champs Elysees เขต Xinyi นครไทเป ภายในงานยังมี
การจัดการแสดงศิลปะและดนตรีไทยร่วมสมัยในชื่อชุด “Thai Art of SIAM”
๓. เมื่อ ๕ - ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานดูไบและตะวันออกกลาง และหน่วยงาน
ท้องถิ่น จัดงานเทศกาลไทย Thai Festival 2016 ภายใต้ธมี Amazing Tastes of
Thailand Fest เพื่อส่งเสริมธุรกิจของคนไทยในบาร์เรนให้เป็นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง
๔. เมื่อ ๑๐ - ๑๔ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มคนไทยในเมืองอันทาเลีย จัดงาน Thai Week
ภายใต้หัวข้อ “Thai Food and Culture”
๕. เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมกับทีมประเทศไทย
ในแคนาดา จัดงานเทศกาลไทย Destination Thailand ครั้งที่ ๓ ที่นครโทรอนโต
รัฐออนแทรีโอ เพื่อแสดงสินค้า บริการและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นงานออกร้าน
ของผูป้ ระกอบการไทยในแคนาดาด้วย
๖. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับสานักงาน
ต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรม
ไทย (Thai Food & Cultural Festival) ครั้งที่ ๑๔ ภายในบริเวณสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ภายใต้ธีมผ้าไหมไทย (A Celebration of Thai Silk)
๗. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตร จัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสิงคโปร์ภายใต้งาน
Thailand Exotic Tropical Fruit 2016 ณ ห้างสรรพสินค้า Big Box
๘. เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับทีมประเทศไทยใน
นครโอซากา จัดงาน Thai Night in Kobe ที่ Sorakuen Kaikan เมืองโกเบ
จังหวัดเฮียวโกะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - ญี่ปุ่น ส่งเสริมภาพลักษณ์

๑๓

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

การนานักธุรกิจต่างประเทศ
เยือนไทย

ความเชื่อมั่น ความนิยม และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยผ่านอาหารไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
๙. เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงานนิวยอร์ก เข้าร่วมกิจกรรม 92Y Street Fair 2016 ณ ย่าน
Upper East Side ซึ่งจัดโดยองค์กร 92Y เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนชาวยิวในด้านศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาบุคคลและการศึกษา รวมทั้งสุขภาพ
โดยมีกิจกรรมการออกบูธร้านอาหารและสินค้าไทย การวาดภาพสะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและสหรัฐฯ
๑๐. เมื่อ ๒๓ - ๒๕ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สมาพันธ์ภาพยนตร์ไทย และบริษัทวันดีมีเดีย จัดงานเทศกาล
ภาพยนตร์ไทยที่เมืองมุมไบ ครั้งที่ ๑
๑๑. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ณ กรุงปารีส ร้านอาหารไทยในกรุงปารีส โรงเรียนสอนทาอาหาร
ไทย Atelier Thai และบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมงาน Fete de la
Gastronomie 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ Port du Gros Caillou เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์อาหารไทย วัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์ไทย และการท่องเที่ยวไทย
๑๒. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๕๙ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปารีส จัดงาน
Phuket Roadshow 2016 ที่โรงแรม Paris Marriott Rive Gauche กรุงปารีส
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โดยภายในงานมีการนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต
๑๓. ตลอดเดือน ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับหน่วยงานทีม
ประเทศไทย จัดงาน “Amazing Thai Taste” ที่โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์ นครคุนหมิง
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนและชาวต่างชาติในนครคุนหมิงได้รู้จักอาหารไทย
หลากหลายชนิดมากขึ้น
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
การค้าการลงทุนและเปิดโอกาสทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น

๑๔

ข้อ ๘ การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม

สานพลังประชารัฐ
- D๒ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
เริ่มต้น
- D๔ การส่งเสริมการส่งออกและ
การลงทุนในต่างประเทศ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ดาเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม

๑. เมื่อ ๗ - ๑๑ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับสานักงานการค้า
ในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ นานักธุรกิจอัญมณีของซาอุดีอาระเบีย เดินทางไป
ร่วมงาน 58th BKK Gems เพื่อส่งเสริมการค้าด้านอัญมณีระหว่างสองประเทศ
๒. เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับสานักงาน
การค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ นาคณะผู้แทนการค้าจากซาอุดีอาระเบีย
ไปเจรจาการค้าในงาน Thailand International Logistics Fair 2016
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดาเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนาและ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
๑. เมื่อ ๑๑ - ๑๕ ก.ย. ๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมกับผู้แทน
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์แคนาดา (CP Canada) เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
นวัตกรรมด้านอาหาร ณ เมือง Charlotte Town รัฐ Prince Edward Island ใน
สานพลังประชารัฐ
การเดินทางครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ดา้ นนวัตกรรมอาหารที่เป็นประโยชน์จาก
- D๑ การยกระดับนวัตกรรมและ แคนาดาและส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ผลิตภาพ
สถาบันการศึกษาวิจยั ของไทยและแคนาดา
๒. เมื่อ ๒๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับกรมปศุสัตว์
ส่งสัตวแพทย์ ๒ คน เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุม
โรคสัตว์ของ Guangxi Veterinary Research Institute
๓. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๕๙ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติจัดการประชุม
คณะกรรมการเพื่อยกร่างและพิจารณากลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูต
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหารือเกี่ยวกับกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์และโครงการนาร่อง/กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

