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ค าแถลงงนนสาาู้้แถนนราฎรรอองฯพณฯพฯแถอนทนน ่ฯจอห์นฯแถอบเบิน 
(Anthony John Abbott) 

นายกรัฐมนตร คนน ฯ่๒๘ฯอองออสเตรเง ยเมื่อวันน ่ฯ๑๘ฯสงิหาคมฯณ.ศ.ฯ๒๕๕๘ฯ 
หงังเหตุการฯ์วางระเบิดบริเวฯส ่แถยกราชประสงค์ 

เมื่อวันน ่ฯ๑๗ฯสิงหาคมฯณ.ศ.ฯ๒๕๕๘ 
 
 

 

 

“Some 900,000 Australians travel to Thailand every year. Thailand 
is a friendly neighbour. Millions of Australians have happy 

memories of trips to Thailand. Australians should continue to go 
to Thailand, because the object of the sorts of people who let off 

bombs in crowded cities is to scare us from being ourselves.             
We should never be cowed or intimidated by that.” 
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รายนามู้้ร่วมเดินนาง 
หงักส้ตรนักบรหิารรัฐบางอิเง็กนรอนกิส์ฯรุ่นน ่ฯ๖ฯ 

 
ง าดับ ชื่อ-สกุง หน่วยงาน 

๑ นาใภาว จันนนา จิตกาาค้า ภ านักใานกาาปฏิา้ปน่ีดินจัใหวัดง่าในงใ 
๒ นาย เฉงิมณง โชตินุชิต ภ านักกาาาะบายน้ า กาุใเนณมหานคา 
๓ ดา. ชาญ วชิาเดช กามาาชนัฯฑ์ กาะนาวใยุติธาาม 

๔ นาย ฯัฐณใศ์ ดิฎยบุตา 
ภ านักใานคฯะกาามกาาอ้าาาชกาากาุใเนณมหานคา 
กาุใเนณมหานคา 

๕ ณงตา ี เนวัญ ภมบุญโต กามกาาภ่ืงภาานหาา กงใบัญชากาากงในัณไนย 
๖ นาย ธนาเศาฎฐ์ ณใฎ์นาใเภลียา กาาไฟฟ้าภ่วนา้มิาาค 
๗ นาใภาว ธันวดี วใศ์ธีาฤนธิ์ บมจ. กภน โนาคมนาคม 
๘ นาใ นันนนา ธาามภโาช ภ านักใานคฯะกาามกาาณัฒนาาะบบาาชกาา 
๙ นาใ นิตยา ณุนธโกฎา ภ านักใานคฯะกาามกาาวิจัยแถห่ใชาติ 

๑๐ นาย ณิศฯ ุ ตันติลาวา กาาไฟฟ้านคาหงวใ 
๑๑ นาย เณ่ิมณ้น ณึ่ใปาะภินธิ์ กามคุมปาะณฤติ กาะนาวใยุติธาาม 

๑๒ นาใ มยุาินนา์ ภุนธิาัตนณันธ์ 
ภ านักใานคฯะกาามกาาก ากับแถงะภ่ใเภาิมกาา
ปาะกงบธุากิจปาะกันาัย 

๑๓ นาใ มางินี าาวิไง 
ศ้นย์บาิกาาปาะชาชน ภ านักใานปงัดภ านัก
นายกาัฐมนตาี 

๑๔ นาใภาว าติมา เง้ืงธาามาาิมุอ 
ภ านักใานคฯะกาามกาานโยบายวินยาศาภตา์ 
เนคโนโงยีแถงะนวัตกาามแถห่ใชาติ 

๑๕ นาใ าัศมีเณ็ญ ห้งในงใแถดใ บาิฎัน วินยุกาาบินแถห่ใปาะเนศไนย จ ากัด 
๑๖ นาใ วนิดา บุญนาคค้า ภ านักใานปงัดกาะนาวใวินยาศาภตา์แถงะเนคโนโงยี 
๑๗ นาใภาว วาาฯณา ตั้ใณาโชติช่วใ กามตาวจบัญชีภหกาฯ์ 

๑๘ นาใ วาาวาาฯ ธนะกิจาุ่ใเาืงใ 
ศ้นย์ภาาภนเนศ ภ านักแถูนใานแถงะภาาภนเนศ กาม
ป่าไม้ 

๑๙ นาย วันชัย คฯาภินธิบุญ กาาไฟฟ้าฝา่ยูงิตแถห่ใปาะเนศไนย 

๒๐ นาย วิกาม คัยนันนน์ 
ภ านักใานคฯะกาามกาาณิเศฎเณื่งปาะภานโคาใกาา
งันเนื่งใมาจากณาะาาชด าาิ 

๒๑ นาย วิชัย คใาัตนชาติ กามณัฒนาฝีมืงแถาใใาน  
๒๒ นาย ภใวนศักดิ์ ศาีวัฒนณใศ์ ภ านักใานป้งใกันแถงะปาาบปาามยาเภณติด าาค 1 
๒๓ นาใภาว ภุนัศนีย์ าาชเาืงใาะบิน กามกาาค้าาายนน  
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ง าดับ ชื่อ-สกุง หน่วยงาน 
๒๔ นาย ภุวินยา จันนวใศ์ กามภวัภดิกาาแถงะคุ้มคางใแถาใใาน 
๒๕ นาย งนันต์ วใศ์เบญจาัตน์ กามกาาน่งใเน่ียว 
๒๖ นาใ ไงาดา เหงืงใวิไง ภ านักใานาัฐบางงิเง็กนางนิกภ์ (งใค์กาามหาชน) 
๒๗ นาย วิบ้งย์ าันาณิบ้ง ภ านักใานาัฐบางงิเง็กนางนิกภ์ (งใค์กาามหาชน) 
๒๘ นาย ภุดเอต เชยกงิ่นเนศ ภ านักใานาัฐบางงิเง็กนางนิกภ์ (งใค์กาามหาชน) 
๒๙ นาใภาว ณาเณ็ญ บุฎาาธนกิจ ภ านักใานาัฐบางงิเง็กนางนิกภ์ (งใค์กาามหาชน) 

 
หมายเหตุ:  าายชื่งง่ามองใคฯะ จ านวน ๒ คน 
๑. นายาาฎิต โชติวัฒนกุง 
    นักศึกฎาปาิญญาเงก Doctor of Philosophy in Economics 
    University of New South Wales 
๒. นายภุาภินธิ์ ศุาณัฒนานาากุง 
    นักศึกฎาปาิญญาเงก Professional Doctorate in Business Administration 
    University of Canberra 
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อ้อม้งเบื้องต้นเก ่ยวกับประเนศออสเตรเง ย 
  
 ปาะเนศงงภเตาเงียตั้ใงย้่นาใตงนนต้องใมหาภมุนาแถปซิฟิก เป็น
ภหณันธาัฐเช่นเดียวกับภหาัฐงเมาิกา มีชื่งงย่าใเป็นนาใกาาว่า “เคาืงาัฐ
ง ง ภ เ ต า เ งี ย  ( Commonwealth of Australia)” มี ณื้ น นี่ า ว ม                          
๗,๖๙๒,๐๒๔ ตาาาใกิโงเมตา๑ นหญ่กว่าปาะเนศไนยปาะมาฯ ๑๕ เน่า มีอนาด
นหญ่เป็นงันดับนี่ ๖ องใโงกางใจากาัภเซีย แถคนาดา จีน ภหาัฐงเมาิกา แถงะ
บาาซิง ลืงเป็นเกาะนี่นหญ่นี่ภุดนนโงก มีปาะชากาปาะมาฯ ๒๔ ง้านคน๒  
 งงภเตาเงียแถบ่ใกาาปกคางใงงกเป็น ๖ มงาัฐ (state) แถงะหงายเอต
ปกคางใ (territory) แถต่งะมงาัฐมีงิภาะนนกาาปกคางใตนเงใแถงะด าเนิน
าาากิ จหงายด้ าน  เ ช่ น  กาาป้ ง ใกั นแถงะปาาบปาามงาชญากาาม                   
กาาจัดกาาศึกฎาอั้นณื้นฐาน กาาจาาจาแถงะอนภ่ใ กาานห้ภัมปนานเหมืงใแถา่ 
กาาาักฎาภิ่ใแถวดง้งม าัฐบางกงาใมีง านาจหน้านี่ด้านกาาต่าใปาะเนศ กาา
าักฎาความมั่นคใองใาัฐ กาาจัดภวัภดิกาาบาใปาะเานนห้แถก่ปาะชาชน กาา
จัดกาาศึกฎาาะดับงุดมศึกฎา กาาเก็บาาฎีเใินได้บุคคงธาามดา าาฎีเใินได้นิติ
บุคคง กิจกาาไปาฎฯีย์ กรหมายเกี่ยวกับกาาภมาภ เป็นต้น ภ่วนเอตปกคางใ
ต่าใ ๆ นั้นมีง านาจแถงะาาากิจนกง้เคียใกับมงาัฐ  แถต่าัฐบางกงาใองใปาะเนศ
ภามาาลเอ้าแถนากแถซใกาากาางงกกรหมาย หาืงกาาบาิหาาใานต่าใ ๆ ได้ใ่าย
กว่า  
  
 
  
 
                                                           

 
๑ “Area of Australia – States and Territories”, [http://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-

information/dimensions/area-of-australia-states-and-territories], ๖ กากราคม ๒๕๕๙  
 

๒ “Population Clock”, 
[http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/94713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef7e25faaca2568a90015
4b63?OpenDocument], ๗ กากราคม ๒๕๕๙  
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ตารางน ่ฯ๑ฯาายชื่งองใมงาัฐนั้ใ ๖ แถห่ใองใปาะเนศงงภเตาเงีย แถงะเมืงใ
หงวใองใแถต่งะมงาัฐ 

 
มงรัฐ เมืองหงวง 

Queensland (QLD)  Brisbane 
New South Wales 

(NSW) 
Sydney 

Victoria (VIC) Melbourne 
Tasmania (TAS) Hobart 

South Australia (SA) Adelaide 
Western Australia (WA) Perth 

 

นงกเหนืงจากมงาัฐต่าใ ๆ ดัในี่ได้แถภดในนตาาาใอ้าใต้นแถง้ว งงภเตาเงีย
ยัใมีเอตปกคางใงีกหงายแถห่ใ เช่น จาา์วิภ เบย์ (Jervis Bay) เกาะนงา์โฟง์ค 
(Norfolk Island) เกาะคาิภต์มาภ (Christmas Island)                    แถต่มีเอต
ปกคางใเณียใ ๒ แถห่ใเน่านั้นนี่มีตัวแถนนนนาัฐภาาองใปาะเนศงงภเตาเงีย คืง 
เอตปกคางในคาหงวใองใงงภเตาเงีย (Australian Capital Territory – ACT) 
ซึ่ใเป็นนี่ตั้ใองใกาุใแถคนเบงา์าา (Canberra) เมืงใหงวใองใปาะเนศ แถงะเอต
ปกคางในาใตงนเหนืง (Northern Territory - NT) ดัใาายงะเงียดนนตาาาในี่ 
๒  
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ตารางน ่ฯ๒ฯาายชื่งองใเอตปกคางในี่มตีัวแถนนนนาัฐภาาองใปาะเนศ
งงภเตาเงีย 

เอตปกครอง เมืองหงวง 
Australian Capital Territory 

(ACT)  
Canberra (เมืงใหงวใองใ

ปาะเนศ) 
Northern Territory (NT) Darwin 

 

 ภลานนี่ศึกฎาด้ใานนนคาั้ในี้ตั้ใงย้่นนนคาซิดนีย์ เมืงใหงวใองใาัฐนิวเซาน์
เวงภ์ เมืงใศ้นย์กงาใกาาณัฒนานี่ภ าคัญนี่ภุดองใปาะเนศงงภเตาเงีย แถงะกาุใ
แถคนเบงา์าา เมืงใหงวใองใปาะเนศซึ่ใตั้ใงย้่นนเอตปกคางในคาหงวใองใ
งงภเตาเงีย งย้่ห่าใจากนคาซิดนีย์ไปนาในิศตะวันตกเฉียในต้ปาะมาฯ ๒๘๐ 
กิโงเมตา นช้เวงาเดินนาใด้วยาลยนต์ปาะมาฯ ๓ ชั่วโมใ ภ่วนกาาเดินนาใโดย
เคาื่งใบินนช้เวงาปาะมาฯ ๔๕ นานี งนึ่ใ แถม้ว่ากาุใแถคนเบงา์าาจะเป็นเมืงใ
หงวใองใปาะเนศ แถต่อฯะนี้ยัใไม่มีเนี่ยวบินาะหว่าใปาะเนศนห้บาิกาา มีเณียใ
ภายกาาบินภิใคโปา์แถงา์ไงน์ (Singapore Airlines) นี่ปาะกาศว่าจะเปิดเภ้นนาใ
กาาบินาะหว่าใภิใคโปา์กับกาุใแถคนเบงา์าานนเดืงนกันยายน ณ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 มงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ มีณื้นนี่  ๘๐๐,๖๔๒ ตาาาใกิโงเมตา มีปาะชากา 
๗,๖๗๐,๗๐๐ คน (ภลิติ ฯ เดืงนธันวาคม ณ.ศ. ๒๕๕๘)๓ ภ่วนเอตปกคางในคา
หงวใองใงงภเตาเงียมีณื้นนี่ ๒,๓๕๘ ตาาาใกิโงเมตา มีปาะชากา ๓๙๓,๐๐๐ 
คน (ภลิต ิฯ เดืงนธันวาคม ณ.ศ. ๒๕๕๘)๔ 
 เดืงนกากราคมเป็นช่วใฤด้หนาวองใปาะเนศงงภเตาเงีย งากาศจะหนาว
แถงะชื้น งุฯหา้มิต่ าภุด แถงะภ้ใภุดโดยปาะมาฯภาุปได้ดัในี้ 

                                                           

 
๓ “3101.0 - Australian Demographic Statistics, Dec 2015”, 

[http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/3101.0], ๗ กากราคม ๒๕๕๙  
 ๔ เาื่งใเดียวกัน  
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ตารางน ่ฯ๓ฯงุฯหาม้ิองในคาซิดนีย์แถงะกาุใแถคนเบงา์าา๕ 

เมือง 
อุฯหา้มิทดยประมาฯฯ(องศาเซงเซ ยส) 

ต่ าภุด ภ้ใภุด 
นคาซิดนีย์ ๘ ๑๙ 

กาุใแถคนเบงา์าา -๔ ๑๔ 
 

 
ร้ปน ่ฯ๑ฯแถูนนี่ปาะเนศงงภเตาเงีย๖ 

 

 

 

 

 

 
ร้ปน ่ฯ๒ฯแถูนนี่องใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์๗ 

                                                           

 
๕ ปาะมวงจากเว็บไซต์องใภ านักใานงุตุนิยมวินยาองใงงภเตาเงีย (Bureau of Meteorology) http://www.bom.gov.au/ 

แถงะเว็บไซต์องใาาคเงกชนน่ีชาวงงภเตาเงียนยิมนช้ตาวจภงบภาาณงากาศ www.weather.com.a   
 

๖ า้ปจาก http://australia-map.blogspot.com/2012/05/australian-capital-territory-map.html 
 ๗ า้ปจาก http://www.lonelyplanet.com/maps/pacific/australia/new-south-wales/ 
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ร้ปน ่ฯ๓ฯแถูนนี่องใเอตปกคางในคาหงวใองใงงภเตาเงีย๘ 

 
 งงภเตาเงียปกคางใด้วยาะบงบปาะชาธิปไตยาะบบาัฐภาาโดยได้าับ
งินธิณงจากภหาาชงาฯาจักา าัฐบางกงาใองใงงภเตาเงียจัดตั้ใอึ้นจากณาาค
กาาเมืงใหาืงณันธมิตาาะหว่าใณาาคกาาเมืงในี่มี เภียใอ้าใมาก  นนภาา
ู้้แถนนาาฎรา แถงะต้งใาับูิดชงบต่งภาาู้้แถนนาาฎรานนกาาบาิหาาาาชกาา
แถู่นดิน ภาาู้้แถนนาาฎราองใงงภเตาเงียปาะกงบด้วยภมาชิก ๑๕๐ คน มา
จากกาาเงืงกตั้ใองใปาะชาชนชาวงงภเตาเงียนี่มีงายุ ๑๘ ปีอึ้นไป มีวาาะกาา
ด าาใต าแถหน่ใไม่เกิน ๓ ปี นับแถต่วันปาะชุมภาาู้้แถนนาาฎราคาั้ใแถาก จ านวน
ภมาชิกภาาู้้แถนนาาฎราองใแถต่งะมงาัฐหาืงเอตปกคางใอึ้นงย้่กับจ านวน
ปาะชากา ภ่วนวุฒิภาาปาะกงบด้วยภมาชิกจ านวน ๗๖ คน โดย ๖ มงาัฐมี
ภมาชิกวุฒิภาามงาัฐงะ ๑๒ คนเน่ากัน ภ่วนเอตปกคางในคาหงวใองใ
งงภเตาเงีย แถงะเอตปกคางในาใตงนเหนืง       มีภมาชิกวุฒิภาาเอตปกคางใ
งะ ๒ คน  

                                                           

 ๘ า้ปจาก http://australia-map.blogspot.com/2012/05/australian-capital-territory-map.html 
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ตารางน ่ฯ๔ฯจ านวนภมาชิกภาาู้้แถนนาาฎราองใแถต่งะมงาัฐแถงะเอตปกคางในน
กาาเงืงกต้ัใ เมื่งวันนี่ ๒ กากราคม ณ.ศ. ๒๕๕๙๙ฯ 

มงรัฐ จ านวนสมาชิกสาาู้้แถนนราฎรร 
New South Wales (NSW) ๔๗ 

Victoria (VIC) ๓๗ 
Queensland (QLD) ๓๐ 

Western Australia (WA) ๑๖ 
South Australia (SA) ๑๑ 

Tasmania (TAS) ๕ 
Australian Capital Territory 

(ACT) 
๒ 

Northern Territory (NT) ๒ 
 
 นนกาาเมืงใงงภเตาเงียมีณาาคกาาเมืงในหญ่งย้่ ๒ อั้วนีู่งัดเปงี่ยน
หมุนเวียนกันเป็นาัฐบาง อั้วแถาก คืง ณาาคเงเบงา์ หาืงณาาคแถาใใาน 
(Australian Labor Party – ALP) ซึ่ใเป็นณาาคกาาเมืงในี่นหญ่ แถงะเก่าแถก่
นี่ภุดองใงงภเตาเงียมีจุดก าเนิดจากอบวนกาาแถาใใานช่วใปงายคาิภต์ศตวาาฎ
นี่ ๑๙ แถงะยัใเป็นณาาคเงเบงา์  ปาะเนศแถากองใโงกนี่ได้เป็นาัฐบาง  
 งีกอั้วหนึ่ใ คืง ณันธมิตาาะหว่าใณาาคกาาเมืงใ ๔ ณาาค นี่าวมตัวกัน
งย่าใเหนียวแถน่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหาืงาัฐบาง เาียกว่า “the Coalition” 
ปาะกงบด้วย 
 ๑. ณาาคงิเบงา์าัง (Liberal Party of Australia - LP) มีนโยบายเภาีนิยม
นนนาใเศาฎฐกิจแถงะงนุาักฎ์นิยมนนนาใภัใคม     
 ๒. ณาาคแถนชั่นแถนง (National Party of Australia - NP) มีฐานเภียใ
ภ าคัญงย้่นนเอตเกฎตากาามนนชนบนองใงงภเตาเงีย 
                                                           

๙ “National seat status”, [http://www.aec.gov.au/media/national-seat-status.htm], ๗ กากราคม ๒๕๕๙ 
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 ๓. ณาาคงิเบงา์าังแถนชั่นแถนง (Liberal National Party - LNP) เกิดจาก
กาาควบาวมณาาคงิเบงา์าังแถงะณาาคแถนชั่นแถนงนนมงาัฐควีนภ์แถงนด์เป็นณาาค
กาาเมืงใเดียวกัน 
 ๔.  ณาาคคันนาี งิ เ บงา์ าั ง  (Country Liberal Party - CLP) นน เอต
ปกคางในาใตงนเหนืง  
 นนกาฯีนี่ ๔ ณาาคนี้ชนะกาาเงืงกตั้ใแถงะได้จัดตั้ใาัฐบางา่วมกัน หัวหน้า
ณาาคงิเบงา์าังจะด าาใต าแถหน่ในายกาัฐมนตาี อฯะนี่หัวหน้าณาาคแถนชั่นแถนง
จะด าาใต าแถหน่ใางในายกาัฐมนตาีควบต าแถหน่ใาัฐมนตาี                      งีก 
๑ ต าแถหน่ใ ตัวงย่าใเช่น นายกาัฐมนตาีองใงงภเตาเงียคนปัจจุบัน ชื่ง มัง
คงง์ม เนงา์นบ้ง (Malcolm Turnbull) เป็นหัวหน้าณาาคงิเบงา์าัง ภ่วน
หัวหน้าณาาคแถนชั่นแถนงคนปัจจุบัน ชื่ง บาา์นาบี จงยซ์ (Barnaby Joyce) 
ด าาใต าแถหน่ใางในายกาัฐมนตาีควบต าแถหน่ใาัฐมนตาีว่ากาากาะนาวใเกฎตา
แถงะนาัณยากาน้ า (Department of Agriculture and Water Resources) 
เป็นต้น 
  
ความสัมณันธ์กับประเนศไนยทดยสังเอป 
 ปาะเนศไนยกับงงภเตาเงียภลาปนาความภัมณันธ์นาใกาาน้ตเมื่งปี ณ.ศ. 
๒๔๙๕ ตามภลิติองใกาะนาวใกาาต่าใปาะเนศแถงะกาาค้าองใงงภเตาเงีย 
(Department of Foreign Affairs and Trade – DFAT) นนปี  ณ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปาะเนศไนยเป็นค้่ค้างันดับนี่ ๘ องใงงภเตาเงีย ม้งค่ากาาค้าาะหว่าใกันงย้่นี่  
๒๐,๗๘๐ ง้านดงงงาา์งงภเตาเงีย หาืงปาะมาฯ ๕๖๑,๐๖๐ ง้านบาน (คิด
งัตาาแถงกเปงี่ยนนี่ ๑ ดงงงาา์งงภเตาเงียมีค่า ๒๗ บาน)๑๐ ปาะเนศไนยเป็น
ฝ่ายเกินดุงกาาค้า ๑๐,๑๑๘ ง้านดงงงาา์งงภเตาเงีย หาืงปาะมาฯ 
๒๗๓,๑๘๖ ง้านบาน  

                                                           

 
๑๐ Department of Foreign Affairs and Trade, Composition of Trade Australia 2015 (Canberra: Department 

of Foreign Affairs and Trade, 2015), [http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/cot-cy-2015.pdf], ๓๕ 
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 นนปี ณ.ศ. ๒๕๕๘ มีนักเาียนนักศึกฎาไนยศึกฎางย้่นนภลานศึกฎาองใ
ปาะเนศงงภเตาเงียนุกาะดับาวมนั้ใภิ้น ๒๗,๙๕๖ คน คิดเป็นา้งยงะ ๔.๓ องใ
จ านวนนักศึกฎาต่าใชาตินนงงภเตาเงีย แถงะมีจ านวนมากเป็นงันดับ ๕ างใจาก
จีน งินเดีย เวียดนาม เกาหงีนต้๑๑ นงกจากนี้นนนคาซิดนีย์ยัใมีป้าย “Thai 
Town” บาิเวฯลนนณินน์ (Pitt Street) แถงะลนนแถคมเบง (Campbell Street) 
นับเป็นเมืงในี่ภงใองใโงกต่งจากนคางงภ แถงใเจงงิภ (Los Angeles) มงาัฐ
แถคงิฟงา์เนีย (California) ภหาัฐงเมาิกา นี่มีป้ายงักฎฯะดัใกง่าวแถภดใความ
เป็นชุมชนองใคนไนยงย่าใชัดเจน๑๒ 
 นงกจากนี้งงภเตาเงียยัใเป็นปาะเนศค้่เจาจาปาะเนศแถากองใภมาคม
ปาะชาชาติแถห่ใเงเชียตะวันงงกเฉียในต้ หาืงงาเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations – ASEAN) งีกนั้ ใ  เมื่ง ดา.ศุาชัย ณานิชาักดิ์  
าฯาใค์หาเภียใชิใต าแถหน่ใู้้ง านวยกาางใค์กาากาาค้าโงก (World Trade 
Organisation – WTO) แถอ่ใกับงดีตนายกาัฐมนตาีองในิวซีแถงนด์ คืง ไมค์ มัวา์ 
(Mike Moore) าัฐบางงงภเตาเงียนนอฯะนั้นกงับเงืงกภนับภนุน ดา.ศุาชัย ไม่
ภนับภนุนปาะเนศนิวซีแถงนด์นั้ใ ๆ นี่คนนั่วไปมงใว่า เป็นปาะเนศเณื่งนบ้านนี่
นกง้ชิดนี่ภุดองใงงภเตาเงีย๑๓  

                                                           

 
๑๑ Department of Education and Training, “End of Year Summary of International Student Enrolment Data 

– Australia - 2015”, [https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-
Data/Documents/Monthly%20summaries%20of%20international%20student%20enrolment%20data%202015/12_D
ecember_2015_MonthlySummary.pdf], ๑๐ กากราคม ๒๕๕๙  
 

๑๒ Tamerlaine Beasley, Philip Hirsch and Soimart Rungmanee, “Thailand in Australia”, University of Sydney 
[http://sydney.edu.au/southeast-asia-centre/documents/pdf/thailand-in-australia.pdf], ๔ กากราคม ๒๕๕๙ 
 
 

๑๓ Thosaphon Chieocharnpraphan and Thipsarin Phaktanakul, “Thais need not panic if the Coalition wins 
the 2013 Federal Election in Australia”, 
[http://www.thaiworld.org/enn/thailand_monitor/answera.php?question_id=1281], ๔ กากราคม ๒๕๕๙  
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ร้ปน ่ฯ๔ฯป้าย Thai Town นนนคาซิดนีย๑์๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๑๔ า้ปจาก Tamerlaine Beasley, Philip Hirsch and Soimart Rungmanee, “Thailand in Australia”, University of 
Sydney [http://sydney.edu.au/southeast-asia-centre/documents/pdf/thailand-in-australia.pdf],            ๔ กากราคม 
๒๕๕๙ 
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หน่วยงานน ่จะเอ้าเย ่ยมชม 
  
หน่วยใานนี่จะเอ้าเยี่ยมชมนนกาาศึกฎาด้ใานคาั้ในี้มีนั้ใภิ้น ๖ หน่วยใาน 

จ าแถนกงงกเป็น ๓ กงุ่ม ปาะกงบด้วย  
 ๑. าาคเงกชน คืง ก้เกิ้ง งงภเตาเงีย (Google Australia Pty Ltd.)
บาิฎันวิจัยด้านเนคโนโงยีภาาภนเนศซึ่ใมีภ านักใานนนหงายปาะเนศนั่วโงก 
าวมนั้ใปาะเนศไนย  
 ๒. หน่วยใานองใาัฐบางแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ ฯ นคาซิดนีย์ 
  ๒.๑ ภ านักใานกาานห้บาิกาาแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ (Service New 
South Wales)  
  ๒.๒ ศ้นย์วิเคาาะห์อ้งม้งแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์  (New South 
Wales Data Analytics Centre)  
โดยหน่วยใานนั้ใ ๒ แถห่ใงย้่าายนต้ภัใกัดกาะนาวใกาาเใิน กาานห้บาิกาา แถงะ
นวัตกาาม (Department of Finance, Services and Innovation) 
 ๓. หน่วยใานองใาัฐบางกงาใองใปาะเนศงงภเตาเงีย ฯ กาุใ
แถคนเบงา์าา 
  ๓.๑ ภ านักใานกาาเปงี่ยนแถปงใภ้่ดิจินัง (Digital Transformation 
Office หาืงDTO) ภัใกัดภ านักนายกาัฐมนตาีแถงะคฯะาัฐมนตาี (Department 
of the Prime Minister and Cabinet)    

๓.๒ กาะนาวใกาาภวัภดิกาาภัใคม (Department of Human 
Services) 
  ๓.๓ กาะนาวใงุตภาหกาาม นวัตกาาม แถงะวินยาศาภตา์  
(Department of Industry, Innovation and Science)   
  นนบาิบนองใาะบบาาชกาาองใงงภเตาเงีย ค าว่า Department 
แถปงว่า กาะนาวใ เช่นเดียวกับภหาัฐงเมาิกา นนอฯะนี่นนาะบบาาชกาาไนยค า
ว่า Department คืงภ่วนาาชกาาาะดับกาม 
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แถูนาาณน ่ฯ๑ฯหน่วยใานองใาัฐบางแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์นี่จะเอ้าเยี่ยมชม 
 

 

 

 

 

หน่วยงานอองรัฐบางแถห่งมงรัฐนิวเซาน์เวงส์ฯ 
(New South Wales Government) 

 

ศ้นย์วิเคาาะห์อ้งม้งแถห่ใมงาัฐนิว
เซาน์เวงภ์             

(New South Wales Data 
Analytics Centre) 

กาะนาวใกาาเใิน กาาบาิกาา แถงะ
นวัตกาาม  

(Department of Finance, 
Services and Innovation) 

 

ภ านักใานกาานห้บาิกาาแถห่ใมงาัฐ
นิวเซาน์เวงภ์  

(Service New South Wales) 
กาะนาวใกาาเใิน กาาบาิกาา แถงะ

นวัตกาาม  
(Department of Finance, 
Services and Innovation) 
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แถูนาาณน ่ฯ๒ฯหน่วยใานองใาัฐบางกงาใองใปาะเนศงงภเตาเงียนี่จะเอ้าเยี่ยมชม  
 

 

 

  

 

 

 

 

หน่วยงานอองรัฐบางกงางฯ(Federal Government ) 
อองประเนศออสเตรเง ยฯ 

กาะนาวใงุตภาหกาาม 
นวัตกาาม แถงะ
วินยาศาภตา ์

(Department of 
Industry, Innovation 

and Science) 

ภ านักใานกาาเปงีย่นแถปงใภ้่ดิจินัง  
(Digital Transformation Office -

DTO)  
ภัใกัดภ านักนายกาัฐมนตาีแถงะ

คฯะาัฐมนตาี  
(Department of the Prime 

Minister and Cabinet) 
 

กาะนาวใกาาภวภัดิกาา
ภัใคม 

(Department of 
Human Services) 
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หน่วยงานน ่ฯ๑ฯ: ส านักงานการนห้บรกิารแถห่งมงรัฐนิวเซาน์เวงส์ฯ 
(Service New South Wales) 

กระนรวงการเงินฯการบริการฯแถงะนวัตกรรมฯ(Department of Finance, 
Services and Innovation) รัฐบางแถห่งมงรัฐนิวเซาน์เวงส์ฯ(New South 

Wales Government) 
 

 
 

วัน-เวงา วันจันนา์นี่ ๑๒ กันยายน ณ.ศ. ๒๕๕๙  
เวงา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. (นคาซิดนีย์) 

สลานน ่ฯ ภ านักใานกาานห้บาิกาาแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ 
(Service New South Wales) เาิ่มด าเนินใานตั้ใแถต่
ปี  ณ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นศ้นย์บาิกาาปาะชาชนแถบบ
เบ็ดเภา็จ มีวิภัยนัศน์นนกาาเป็นงใค์กาชั้นน านนกาา
นห้บาิกาาปาะชาชนนนา้ปแถบบนี่ใ่าย ด้วยาาคานี่
เหมาะภม 

น ่อย้่ NAB House, Level 4 , 225 George Street, 
Sydney, NSW 2000 

เว็บไซต์ฯ
(Website) 

https://www.service.nsw.gov.au/  
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ู้้ประสานงาน Vanessa Bedwell 
BA & T Administration Assistant 
หมายเงอโนาศัณน์: +๖๑ ๒ ๘๐๕๙ ๒๕๓๑  
งีเมง: Vanessa.Bedwell@service.nsw.gov.au 

หัวอ้อน าเสนอ ๑. แถูนกาาด าเนินใานด้านดิจินังแถงะ Digital 
Transformation 
๒. กาานห้บาิกาาปาะชาชนู่านเนคโนโงยีดิจินัง 
๓. ปัญหาแถงะงุปภาาค าวมนั้ใแถนวนาใกาาแถก้ไอ 
๔. กาฯีศึกฎาเกี่ยวกับบาิกาาดิจินังต่าใๆ  
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หน่วยงานน ่ฯ๒ : ศ้นย์วิเคราะห์อ้อม้งแถห่งมงรัฐนิวเซานเ์วงส์ (New South 
Wales Data Analytics Centre) แถงะศ้นย์อ้อม้งแถหง่มงรัฐ 

นิวเซาน์เวงส์ฯ(New South Wales Data Centre) 
กระนรวงการเงินฯการบริการฯแถงะนวัตกรรมฯ(Department of Finance, 
Services and Innovation) รัฐบางแถห่งมงรัฐนิวเซาน์เวงส์ฯ(New South 

Wales Government) 
 
 
 
 

วัน-เวงา วันจันนา์นี่ ๑๒ กันยายน ณ.ศ. ๒๕๕๙  
เวงา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (นคาซิดนีย์) 

สลานน ่ฯ ศ้นย์วิเคาาะห์อ้งม้งแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ (New South 
Wales Data Analytics Centre) แถงะ ศ้นย์อ้งม้งแถห่ใมงาัฐ
นิวเซาน์เวงภ์ (New South Wales Data Centre) 

น ่อย้่ 8 Egerton Street Silverwater New South Wales 
(NSW) 2128 

เว็บไซต์ฯ
(Website) 

https://www.finance.nsw.gov.au/nsw-data-analytics-
centre 
http://www.govdc.nsw.gov.au/ 

ู้้ประสานงาน ๑. Judith Webster 
Services and Digital Innovation Division 
หมายเงอโนาศัณน์: +๖๑ ๒ ๙๓๗๒ ๘๒๙๕, +๖๑ ๔๓๓ 
๙๐๖ ๐๒๕ 
งีเมง: judith.webster@finance.nsw.gov.au 
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หัวอ้อน าเสนอ ๑. กาาจัดต้ัใศ้นย์วิเคาาะห์อ้งม้งแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์  
๒. โคาใกาานี่ด าเนินใานนนปัจจุบัน ูงกาาด าเนินใาน ปัญหา
งุปภาาคแถงะแถนวนาใแถก้ไอ 
๓. แถนวนาใกาาด าเนินใานนนงนาคต 
๔ .  ก า า ด า เ นิ น ใ าน ตาม  Data Sharing (Government 
Sector) Act 2015  
๕ .  ก า าบ้ าฯากา า ศ้ น ย์ อ้ ง ม้ งา าค าั ฐ  ( Data Centre 
Consolidation) แถ ง ะ ป า ะ ช า ค ม ดิ จิ นั ง  ( Digital 
Communities) 
๖. เยี่ยมชมศ้นย์อ้งม้งแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ 

 
อ้อม้งเณิ่มเติม  
 

 ศ้นย์วิเคาาะห์อ้งม้งแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ (New South Wales Data 
Analytics Centre) เป็นหน่วยใานภัใกัดกาะนาวใกาาเใิน กาาบาิกาา แถงะ
นวัตกาาม (Department of Finance, Services and Innovation) จัดตั้ใอึ้น
เมื่งเดืงนภิใหาคม ณ.ศ. ๒๕๕๘ น าหน้านี่าวบาวม แถงกเปงี่ยน วิเคาาะห์ แถงะ
เปิดเูยอ้งม้งต่าใ ๆ เณื่งกาาด าเนินใานองใาัฐบางนี่มีปาะภินธิาาณมากอึ้น 
นั้ในี้ าัฐบางแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ได้ภนับภนุนกาาน าใานองใหน่วยใานนี้ด้วย
กาาเภนงา่าใกรหมายว่าด้วยกาาแถงกเปงี่ยนอ้งม้งาะหว่าใหน่วยใานองใาัฐ ชื่ง 
Data Sharing (Government Sector) Bill 2015 ต่งาัฐภาาแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์
เวงภ์เมื่งวันนี่ ๒๘ ตุงาคม ณ.ศ. ๒๕๕๘๑๕  
  
าัฐภาาแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ได้นห้ความเห็นชงบา่าใณาะาาชบัญญัติฉบับนี้ 
เมื่งวันนี่ ๑๘ ณฤศจิกายน ณ.ศ. ๒๕๕๘ Data Sharing (Government Sector) 
                                                           

 ๑๕ “Data Sharing (Government Sector) Bill 2015”, [https://www.parliament.nsw.gov.au/bills/Pages/bill-
details.aspx?pk=961], ๗ กากราคม ๒๕๕๙ 
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Act 2015 มี ูงบั ใ คั บ นช้ ตั้ ใ แถต่ วั นนี่  ๒๔  ณฤศจิ ก ายน  ณ .ศ .  ๒๕๕๘ 
ณาะาาชบัญญัติฉบับนี้อจัดงุปภาาคนาใกรหมายนนกาาแถงกเปงี่ยนอ้งม้ง
าะหว่าใหน่วยใานาาคาัฐองใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ โดยเฉณาะกาาแถงกเปงี่ยน
อ้งม้งกับศ้นย์วิเคาาะห์อ้งม้งแถห่ใมงาัฐนิวเซาน์เวงภ์ โดยมีมาตากาาคุ้มคางใ
อ้งม้งภ่วนบุคคง แถงะอ้งม้งนี่งะเงียดง่งน นงกจากนี้ยัในห้ง านาจาัฐมนตาีนี่
ก ากับด้แถงศ้นย์วิเคาาะห์อ้งม้ง คืง าัฐมนตาีด้านนวัตกาามแถงะกาาก ากับด้แถงนี่
ดีอึ้น (Minister for Innovation and Better Regulation) ด้วยความเห็นชงบ
องใมุอมนตาีองใาัฐนิวเซาน์เวงภ์ (New South Wales Premier) งงกค าภั่ใ 
นห้หน่วยใานองใาัฐภ่ใมงบอ้งม้งนห้ศ้นย์วิเคาาะห์อ้งม้งพ ได้าายนน ๑๔ วัน 
หาืงตามาะยะเวงานี่ก าหนด๑๖   
 อนึ่งฯออนหู้้้ร่วมเดินนางนุกน่านน าหนังสือเดินนางไปน ่ศ้นย์อ้อม้งแถห่ง
มงรัฐนิวเซาน์เวงส์ฯ(New South Wales Data Centre) เณื่อู่านอั้นตอน
การรักฎาความปงอดาัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๑๖ “Data Sharing (Government Sector) Act 2015 No 60”, 
[http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/num_act/dssa2015n60336.pdf], ๗ กากราคม ๒๕๕๙  
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หน่วยงานน ่ฯ๓: ก้เกงิฯออสเตรเง ยฯ(Google Australia Pty Ltd.) 
 

 

ฯ  
 
วัน-เวงา วันงัใคาานี่ ๑๓ กันยายน ณ.ศ. ๒๕๕๙  

เวงา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. (นคาซิดนีย์) 
สลานน ่ฯ  Google Australia Pty Ltd. ตั้ใงย้่นนนคาซิดนีย์ 

ลืงเป็นศ้นย์วิศวกาามนี่ นหญ่นี่ภุดนนโงกองใ 
Google แถงะลืงเป็นแถหง่ใก าเนิดองใ Google 
Maps แถงะโคาใกาานี่มีูงกาะนบภ้ใองใ Google 
งานิ Chorme แถงะ Google Apps ต่าใๆ 

น ่อย้่ Level 5, 48 Pirrama Road,                  
Pyrmont, NSW 2009 

เว็บไซต์ฯ
(Website) 

https://www.google.com.au 

ู้้ประสานงาน 

 

Ms.Thorn (Linen) Santisakultarm 
Territory Manager 
Google Apps for Work 
หมายเงอโนาศัณน์: +๖๑ ๒ ๙๕๖๖ ๖๕๖๐ 
งีเมง: linents@google.com 

https://www.google.com.au/
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ู้้น าเสนอ ๑. Linen Thorn Santisakultarm - Google / 
Google Thailand 
๒. Mary Gourley - Digital govt 
๓. Neal French - Chrome / Android  
๔. Angelo Joseph - Security 
๕. Ed Knott - Cloud / Big Data 
๖. Marianne Chiang - Culture 

หัวอ้อน าเสนอ ๑. แถนะน าก้เกิง แถงะบนบานก้เกิงนนปาะเนศไนย 
๒. Digital Workplace แถงะ Google Solutions 
๓. าะบบคงาวด์แถงะกาาาักฎาความปงงดาัย 
๔. กาาวิเคาาะห์ Big Data 
๕. วัฒนธาามกาาน าใานองใ Google 
๖. เยี่ยมชมงาคาาศ้นย์วิศวกาามองใ Google 
Australia (แถบ่ใกงุ่มเป็น 4 กงุ่มๆงะปาะมาฯ 7-8 
คน) 
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หน่วยงานน ่ฯ๔ฯ: ส านักงานการเปง ่ยนแถปงงส้่ดิจนิังฯ 
(Digital Transformation Office - DTO) 

ส านักนายกรัฐมนตร แถงะคฯะรัฐมนตร ฯ 
(Department of the Prime Minister and Cabinet) 

 

 
 

วัน-เวงา วันณุธนี ่๑๔ กันยายน ณ.ศ. ๒๕๕๙  
เวงา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. (กาุใแถคนเบงา์าา)  

หน่วยงาน ภ า นั ก ใ า น ก า า เ ป งี่ ย น แถ ป ง ใ ภ้่ ดิ จิ นั ง   (Digital 
Transformation Office - DTO) เ ป็ นหน่ วย ใ านภั ใ กั ด
ภ านักนายกาัฐมนตาีแถงะคฯะาัฐมนตาี (Department of 
the Prime Minister and Cabinet) จัดตั้ใอึ้นเมื่งวันนี่ ๑ 
กากราคม ณ.ศ. ๒๕๕๘ น าหน้านี่ก าหนดมาตาฐานกาา
นห้บาิกาาดิจินังองใหน่วยใานองใาัฐ แถงะน าใานา่วมกับ
หน่วยใานองใาัฐงื่น ๆ นนกาาปาับเปงี่ยนกาะบวนกาา
น าใาน แถงะ/หาืง กาานห้บาิกาาปาะชาชนไปภ้่า้ปแถบบ
ดิจินัง หน่วยใานนี้มีงักฎฯะ แถงะาาากิจคง้ายกับ ภาง. แถต่
หน่วยใานต้นภัใกัดต่าใกันเน่านั้น  
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น ่อย้่ 50 Marcus Clarke Street Canberra City ACT 2601  
เว็บไซต์ฯ
(Website) 

https://www.dto.gov.au/ 

ู้้ประสานงาน Jared Mitchell 
หมายเงอโนาศัณน์: +๖๑ ๔๐๖ ๓๗๕ ๘๗๒  
งีเมง: jared.mitchell@digital.gov.au 

หัวอ้อน าเสนอ กาาด าเนินใานองใภ านักใานนนกาาปาับเปงี่ยนกาาบาิกาา
องใหน่วยใานาาคาัฐองใงงภเตาเงียไปภ้่า้ปแถบบดิจินัง 
กาฯีศึกฎา ปัญหา งุปภาาคนนกาาด าเนินใานแถงะแถนว
นาใแถก้ไอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jared.mitchell@digital.gov.au
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หน่วยงานน ่ฯ๕ฯ: กระนรวงการสวัสดกิารสังคม 
(Department of Human Services) 

  
 
วัน-เวงา วันณุธนี่ ๑๔ กันยายน ณ.ศ. ๒๕๕๙ 

เวงา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (กาุใแถคนเบงา์าา)  
หน่วยงาน กาะนาวใกาาภวัภดิกาาภัใคม หาืง Department of Human 

Services เป็นหน่วยใานาัฐบางกงาในี่มีบนบานนนกาาจัดน า
นโยบาย แถงะด าเนินใานกาาภ่ใเภาิมภวัภดิกาาปาะชาชนองใ
งงภเตาเงียนุกาะดับตั้ใแถต่ เด็ก คนชาา ู้้ด้งยโงกาภ ู้้ว่าใใาน 
แถงะงื่นๆ โดยมีบนบานนั้ใกาานห้บาิกาาแถงะกาาจ่ายเใิน
ภวัภดิกาานห้กับกงุ่มเป้าหมาย 

น ่อย้่ The Canberra Design Hub 
1 Canberra Ave,  Forrest ACT 2603 

เว็บไซต์ฯ
(Website) 

http://www.austrade.gov.au/about/about 

ู้้
ประสานงาน 

Lauren Moorhouse 
International Delegation Officer 
Portfolio Coordinate Team 
หมายเงอโนาศัณน์: +๖๑ ๒ ๖๒๒๓ ๔๙๓๑ 
งีเมง:international.delegations@humanservices.gov.au 

http://www.austrade.gov.au/about/about
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ู้้น าเสนอ Mr. Tam Shepherd, Chief Digital Officer 

หัวอ้อ
น าเสนอ 

๑. บนบานแถงะหน้านี่องใ Department of Human 
Services 
๒. กาาเปงี่ยนู่านกาาบาิกาาภ้่ยุคดิจินังแถงะแถูนกาา
ด าเนินใานแถงะยุนธศาภตา์ด้านดิจินัง 
๓. ปัญหาแถงะงุปภาาค แถงะปัจจัยภ้่ความภ าเา็จองใกาาเปงี่ยน
ู่านกาาบาิกาาเอ้าภ้่า้ปแถบบดิจินัง 
๔. กาฯีศึกฎากาานห้บาิกาาปาะชาชน myGov.au (Online 
One Stop on Human Services to People of Australia) 
๕. เยี่ยมชมศ้นย์งงกแถบบองใ Department of Human 
Services (แถบ่ใกงุ่มงงกเป็น 4-5 กงุ่ม ๆงะ 7-8 คน) 
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กิจกรรมณิเศฎฯ: น่านเอกอัครราชน้ตไนยประจ ากรุงแถคนเบอร์ร่าแถงะาริยานห้
เก ยรติรับเชิญร่วมรับประนานอาหารค่ ากับคฯะ 

 

  
 
วัน-เวงา วันณุธนี่ ๑๔ กันยายน ณ.ศ. ๒๕๕๙                        

เวงา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. (กาุใแถคนเบงา์าา)  

หน่วยงาน ภลานเงกงัคาาาชน้ตไนยปาะจ ากาุใแถคนเบงา์า่า 

สลานน  ่ าัตตาคาา The Boat House by the Lake       
Grevillea Park, Menindee Drive, Barton ACT 2600 

เว็บไซต์ฯ
(Website) 

http://canberra.thaiembassy.org    
http://www.boathousebythelake.com.au/ 

น่านน้ตแถงะ
าริยา 

นายจิาะชัย ปั้นกาะฎิฯ  เงกงัคาาาชน้ต ฯ กาุใ
แถคนเบงา์าา แถงะ นาใกัญญาาัตน์ ปั้นกาะฎิฯ าาิยา 

ู้้ประสานงาน Nat Ratanavipak (คุฯจุใ)  
Personal Assistant to the Ambassador 
Royal Thai Embassy in Canberra 
หมายเงอโนาศัณน์: +๖๑ ๒ ๖๒๐๖ ๐๑๐๔ 
งีเมง:์ thaican@mfa.go.th, n.ratanavi@gmail.com 

http://canberra.thaiembassy.org/
mailto:thaican@mfa.go.th
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หน่วยงานน ่ฯ๖ฯ: กระนรวงอุตสาหกรรมฯนวัตกรรมฯแถงะวินยาศาสตร์ 

(Department of Industry, Innovation and Science) 
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วัน-เวงา วันณฤหัภบดีนี่ ๑๕ กันยายน ณ.ศ. ๒๕๕๙ 

เวงา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. (กาุใแถคนเบงา์าา)  
หน่วยงาน กาะนาวใงุตภาหกาาม นวัตกาาม แถงะวินยาศาภตา์  

(Department of Industry, Innovation and 
Science) มีหน้ านี่ นนกาาภ่ ใ เภาิมาาคธุ ากิจองใ
งงภเตาเงียนห้ภามาาลแถอ่ใอันได้บนเวนีโงกบนณื้นฐาน
องในวัตกาามแถงะวินยาศาภตา์ าวมนั้ใด้แถงกิจกาา
ณงัใใาน เหมืงใแถา่ แถงะนาัณยากาธาามชาติ  

น ่อย้่ ห้งใปาะชุม G21, Ground level, Industry House, 
10 Binara Street, Canberra City ACT 2600 

เว็บไซต์ฯ
(Website) 

http://www.industry.gov.au/ 
http://www.innovation.gov.au/ 
https://www.business.gov.au/ 

ู้้ประสานงาน Nina Thappa 
Assistant Manager, International and Strategic 
Engagement 
Portfolio Strategic Policy Division 
หมายเงอโนาศัณน์: +๖๑ ๒ ๖๑๐๒ ๙๖๓๐ 
email: nina.thappa@industry.gov.au 

ู้้น าเสนอ ๑. General Manager                               
    Trade and International Branch 
๒. Donna Burgess  
    Manager                                                       
    International and Strategic Engagement 



   หน้า 
| ๓๑ 

 

หัวอ้อน าเสนอ ๑. กาาภ่ใเภาิมเศาฎฐกิจดิจินังองใาัฐบางงงภเตาเงีย
ด้ วยกาาน า เนคโนโงยี ดิ จิ นั ง  นวั ตกาาม  แถงะ
วินยาศาภตา์มาเภาิมภา้าใอีดความภามาาลนาใกาา
แถอ่ใอันองใาาคธุากิจ 
๒. กาาาิเาิ่มด าเนินใานด้านดิจินังองใกาะนาวใพ ซึ่ใ
เป็นภ่วนหนึ่ใองใ Digital Transformation Agenda   

 
  



   หน้า 
| ๓๒ 

 

อ้อควรปฏิบัติระหว่างการศึกฎาด้งานฯฯฯเครือรัฐออสเตรเง ย 
 
๑. ู้้า่วมเดินนาในุกน่านกาุฯาน าหนัใภืงเดินนาใ (Passport) ติดตัวไปด้วยนุก
คาั้ในนกาาเอ้าเยี่ยมชมภลานนี่ด้ใานต่าใๆ เณื่งเตาียมณา้งมนนกาาน า Security 
Check 
๒. คฯะเดินนาใควาไปลึใภลานนี่ด้ใานก่งนเวงางย่าใน้งยไม่ต่ ากว่า ๑๕ นานี
เณื่งู่านอั้นตงน Security Check  
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Thailand Digital Government Academy 

Phone: +662 612 6000 ext. 3601-3606 

Fax: +662 612 6012 

e-mail: bda@ega.or.th 

URL: http://www.ega.or.th 

Facebook: EGAThailand 
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