รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ช่วงเวลาดาเนินการ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
นโยบายรัฐบาล
เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
ข้อ ๑ การปกป้องและ
การจัดกิจกรรมเพื่อถวาย
เชิดชูสถาบัน
พระพรชัยมงคล
พระมหากษัตริย์
เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๕
พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๐
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙
ข้อ ๑ การปกป้องและ
การจัดกิจกรรม
เชิดชูสถาบัน
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระมหากษัตริย์
ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ข้อ ๑ การปกป้องและ
การเผยแพร่หลักปรัชญา
เชิดชูสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง
พระมหากษัตริย์

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนไทยในต่างประเทศ ดาเนินกิจกรรมเพื่อถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑๒ ส.ค. ๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนไทยในต่างประเทศ ดาเนินกิจกรรมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เผยแพร่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเช่น
เมื่อ ๑ - ๒๕ ส.ค. ๖๐ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย และสถาบันลุม่ น้าโขง จัดฝึกอบรมนานาชาติ
(Annual International Training Course - AITC) ให้แก่ผู้รับทุน
จากประเทศกาลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง อเมริกา แปซิฟิกใต้ และยุโรป เพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์ และหลักปฏิบัติที่ดขี องไทยในด้านที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ
และเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒
นโยบายรัฐบาล
ข้อ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
การประชุมหารือ สัมมนา
ระดมสมอง และ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
เกี่ยวกับการต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
กระทรวงการต่างประเทศประชุมหารือ สัมมนา ระดมสมอง
และแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการต่างประเทศร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
๑. เมื่อ ๗ - ๑๑ ส.ค. ๖๐ สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของไทยต่าง ๆ และมูลนิธิ Epoch
Foundation ไต้หวัน จัดงานสัมมนา Knowledge Bank Project
๒๐๑๗ : Build Your Future, Learning from Taiwan เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินนโยบาย Thailand ๔.๐ และการขยายความร่วมมือทั้งด้าน
วิชาการและเศรษฐกิจระหว่างไทย - ไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๒. เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับ
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมหารือเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและเวียดนาม
ณ ที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ฯ
๓. เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๐ สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน ประชุมหารือเกีย่ วกับปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
และแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
ณ ที่ทาการสานักงานการค้าฯ
๔. เมื่อ ๒๐ ส.ค. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และนายอาศิส พิทักษ์คุมพล หัวหน้า
คณะผู้แทนฮัจย์ทางการไทยและคณะ ประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านศาสนาอิสลามระหว่างไทยและ
ซาอุดีอาระเบีย ณ ที่ทาการสถานเอกอัครราชทูตฯ
๕. เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๐ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
จัดสัมมนาเรื่อง Globalisation: Implications for the Asia - Pacific
Region in the 21st Century และการหารือระดมสมองเพื่อจัดทาท่าที
ไทยในประเด็นวิสยั ทัศน์เอเปค หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ณ ศูนย์ประชุม

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ

C-ASEAN กรุงเทพมหานคร
๖. เมื่อ ๒๒ - ๒๓ ส.ค. ๖๐ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และกรมพระธรรมนูญ
กระทรวงกลาโหม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเสริมสร้าง
ความตระหนักรูเ้ รื่องสิทธิมนุษยชนกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร” เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๒ การรักษา
การเสริมสร้าง
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดาเนินกิจกรรม
ความมั่นคงของรัฐ
ความสัมพันธ์อันดีกับ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ตัวอย่างเช่น
และการต่างประเทศ
นานาประเทศ
๑. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับ
จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับ
แขวงสะหวันนะเขต เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับประชาชน
๒. เมื่อ ๑๖ - ๑๙ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต จัดการแข่งขัน
ฟุตบอล ๗ คน “ช้างลุ่มโขงคลับ แชมป์เปียนชิพ” มุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ข้อ ๒ การรักษา
การให้บริการและคุ้มครอง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจาประเทศต่าง ๆ
ความมั่นคงของรัฐ
ดูแลผลประโยชน์คนไทย ร่วมกับทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรมกงสุล
และการต่างประเทศ
ในต่างประเทศ
สัญจรเพื่อให้บริการด้านกงสุลต่าง ๆ แก่คนไทย ในต่างประเทศ เช่น
ซาอุดีอาระเบีย สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์
อิสราเอล เนเธอร์แลนด์
ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพ การจัดกิจกรรม
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น
ประเทศไทย
๑. เมื่อ ๔ - ๕ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรม และหอภาพยนตร์แห่งอินเดีย จัดงาน Thai Flim

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
สานพลังประชารัฐ
- D๒ การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
และวิสาหกิจเริ่มต้น
- D๓ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ MICE
- D๔ การส่งเสริม
การส่งออกและการลงทุน
ในต่างประเทศ
- E๑ การดึงดูดการลงทุน
และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ

Festival in Pune ๒๐๑๗ ณ เมืองปุเณ รัฐมหาราษฎระ เพื่อหาโอกาส
ทางธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ไทย
และประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในหมู่ชาวอินเดีย
๒. เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๐ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเทศกาลไทย ณ V & A Waterfront
Amphitheatre เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยนานักแสดง
และนักดนตรีไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ช่างเขียนร่มและ
ผ้าบาติกเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์อนั ดีงามของประเทศไทยให้ชาวต่างชาติ
ได้รจู้ ักมากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึง่ ของการดาเนินงานการทูตวัฒนธรรม
ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ในระดับประชาชน
๓. เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับ
มูลนิธิไทย ภาคเอกชนไทยในเวียดนาม และร้านอาหารไทยในเวียดนาม
จัดงาน The Secrets of Thai Cuisine ณ Grain Cooking Studio
ถนน Hai Ba Trung โดยภายในงานมีการสาธิตการประกอบอาหารไทย
โดยเชฟชาวไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและอาหารไทย
โดยเฉพาะ street food ให้เป็นที่นิยมในเวียดนามทางตอนใต้
ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพ การดาเนินกิจกรรม
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการค้าและ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ตัวอย่างเช่น
การลงทุน
๑. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับ
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซีย่ งไฮ้ จัดงาน Exotic
สานพลังประชารัฐ
Thai Eagle เพือ่ ให้เกิดความนิยมสินค้าไทยในหมู่ชาวต่างชาติและ
- D๒ การส่งเสริมวิสาหกิจ เพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าไทยในต่างประเทศ ณ ห้างสรรพสินค้า
ขนาดกลางและขนาดย่อม Golden Eagle นครหนานจิง
และวิสาหกิจเริ่มต้น
๒. เมื่อ ๒๔ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
- D๔ การส่งเสริมการ
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดงานแสดงสินค้า
ส่งออกและการลงทุนใน ของผู้ประกอบการไทย อาทิ ชิ้นส่วนพลาสติกอุตสาหกรรมรถยนต์
ต่างประเทศ
รถจักรยานยนต์ ตู้อบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม โลหะที่ใช้ในการบัดกรี
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
- E๑ การดึงดูดการลงทุน
และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ

แผ่นสกรีนของตะกั่วเหลว ดอกสว่าน เครื่องกลึง ณ โรงแรมสะหวันเวกัส
แขวงสะหวันนะเขต
๓. เมื่อ ๒๔ - ๒๘ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า “North Esan
Expo” เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าไทย การเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการตลาดระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน
และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพ การประชุมหารือ สัมมนา กระทรวงการต่างประเทศประชุมหารือ สัมมนา ระดมสมอง แลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ระดมสมอง แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ เพื่อแสวงหา
ข้อคิดเห็นร่วมกับภาคส่วน โอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น
ต่าง ๆ เกี่ยวกับด้าน
๑. เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับ
เศรษฐกิจ เพื่อแสวงหา
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก และฝ่ายการตลาด
โอกาสทางธุรกิจ และเพิ่ม บริษัท ส.ขอนแก่น เนเธอร์แลนด์ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง
ศักยภาพเศรษฐกิจ
การขยายตลาดอาหารไทยในเนเธอร์แลนด์และยุโรป
ของประเทศ
๒. เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับ
คณะผู้บริหารบริษัท เบทราโก จากัด (มหาชน) ประชุมหารือเกีย่ วกับ
สานพลังประชารัฐ
การดาเนินธุรกิจและตลาดสินค้าแก่ผู้ประกอบการไทยในกาตาร์
- D๒ การส่งเสริมวิสาหกิจ ณ ที่ทาการสถานเอกอัครราชทูตฯ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ๓. เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๖๐ สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับ
และวิสาหกิจเริ่มต้น
บริษัท ซียูอีแอล จากัด ประชุมหารือเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงาน
- D๔ การส่งเสริม
สะอาด และการก่อสร้างกังหันลมในทะเลในไต้หวัน ณ ที่ทาการ
การส่งออกและการลงทุน สานักงานการค้าฯ
ในต่างประเทศ
๔. เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับสานักงาน
- E๑ การดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ และบริษัท SCG Trading
และการพัฒนาโครงสร้าง ประชุมหารือเกี่ยวกับลู่ทางการค้าและการลงทุน โอกาสและอุปสรรค
พื้นฐานของประเทศ
และลู่ทางการขยายตลาดในอินเดีย ณ ที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ฯ
๕. เมื่อ ๒๕ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับบริษัท
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ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพ นาคณะภาครัฐ นักธุรกิจ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และสื่อมวลชนต่างชาติ
เยือนประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
Guanqxi Nanning East Asia Sugar Group (เครือมิตรผล) ประชุม
หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม
จีน - ไทย และแนวทางการขยายธุรกิจด้านอาหารสัตว์ เนื้อสัตว์ และ
โรงผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าในจีน ณ ที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ฯ
๖. เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับบริษทั
โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน) ประชุมหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ในเวียดนาม และศักยภาพและแนวโน้มของ
การใช้พลังงานทดแทนในเวียดนาม ณ ที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ฯ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ นาคณะภาครัฐ
นักธุรกิจ และสื่อมวลชนต่างชาติเยือนประทศไทย เพื่อแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจและเพิม่ ศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น
๑. เมื่อ ๘ - ๑๒ ส.ค. ๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดาเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยนาคณะนักธุรกิจ
ต่างชาติเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ธนาคารกสิกรไทย อุทยาน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้
๒. เมื่อ ๘ - ๑๗ ส.ค. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นาคณะสื่อมวลชนและผูป้ ระกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมงาน Amazing
Thailand Health and Wellness Showcase ๒๐๑๗ และสารวจ
ศักยภาพของไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและหาลู่ทาง
ในการทาธุรกิจร่วมกัน
๓. เมื่อ ๑๔ - ๑๘ ส.ค. ๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรและประมง และภาคเอกชนโอมาน เดินทางเยือนไทย
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ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
เพื่อส่งเสริมและกระชับการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขา
การประมงและการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างไทยกับโอมาน
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