
 

 

  

 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
            ระหว่างวันที่ ๑ – ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 

หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ 
นโยบายรัฐบาล 

 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ

ของ 
ผลการ

ด าเนินงา
น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๑ 
การปกป้องและ 
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
๑.๑ สืบสาน รักษา  
ต่อยอดศาสตร ์
พระราชาและโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
มาเป็นหลักส าคญั 

โครงการจัดท า
บทความเพ่ือ
เทิดพระเกียรติ 
และเผยแพร่บทบาท
ของสถาบันหลัก 
ของชาติในด้านการ
พัฒนาประเทศ 

๑. กรมสารนิเทศได้จดัพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษ A Legacy 
for All รวมบทความเทิดพระเกียติ และเผยแพรบ่ทบาทของ
สถาบันหลักของชาติ จ านวน ๑๘ เรื่อง ท่ีคณะท างานพิเศษ 
เพื่อจัดท าเนื้อหาส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันของชาต ิ
ในสื่อต่างประเทศไดจ้ัดท าขึ้นระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
เพื่อต่อยอดจากการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ด้รบัความ
สนใจจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจดัส่งใหห้น่วยงานไทยในต่างประเทศ 
ผู้เขียนบทความและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการ
เผยแพร่แกผู่้สนใจต่อไป 
๒.  กรมสารนิเทศได้เผยแพร่บทความเทิดพระเกียรติ  
และบทบาทของสถาบันหลักของชาติ เนื่องในโอกาสวันมหดิล 
(๒๔ กันยายน) เรื่อง “Prince Mahidol Day and  
Education for Humanity” ในนามของนายธานี แสงรัตน์ 
อธิบดีกรมสารนิเทศ และอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ผ่านสถานเอกอัคราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยท่ัวโลก 
รวมทั้งเผยแพร่ Infographics สรปุสาระส าคญัของบทความ
ข้างต้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศ   

    กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๑ 
การปกป้องและ 
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
1.๒ ต่อยอดการ
ด าเนินการของหน่วย
พระราชทานและ
ประชาชน จิตอาสา
พระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าร ิ

การจัดกจิกรรม  
จิตอาสาพระราชทาน
ของหน่วยงาน    
ในต่างประเทศ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ  
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง โดยการเลีย้งอาหารกลางวันให้แก่เด็กด้อยโอกาส
ภายใต้การดูแลของ Vatsalya Foundation เมืองมุมไบ  
เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งมอบสิ่งของจ าเป็น
สนับสนุนการเรยีนการสอนให้กับ Vatsalya Foundation  
และมอบเครื่องพิมพ์เอกสาร จ านวน ๑ เครื่องให้กับ National 
Association for the Blind เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

    
สกญ. ณ 

เมืองมุมไบ 

นโยบายหลักด้านที่ 4 
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
๔.๑ สร้างบทบาท 
ที่สร้างสรรค์ของไทย 
ในภูมิภาคและเวทีโลก 

๑. การจัดกิจกรรม 
ASEAN BCG 
Knowledge 
Sharing Series: 
Planting the 
Seeds for 
Sustainable 
Agriculture in 
ASEAN 
 

กรมอาเซียนร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือ
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน จัดงานสัมมนาออนไลน์ ASEAN Bio-
Circular-Green Economy Knowledge Sharing Series 
session ที่ 3 ในหัวข้อ Accelerating Clean Energy 
Transition for a Greener ASEAN เมื่อวันท่ี 16 ก.ย. 
2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการสมัมนาประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาค
ประชาสังคมทั้งจากประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวมจ านวน 150 คน  
 
กิจกรรมดังกล่าวได้น าเสนอโอกาสและความท้าทายในการ
พัฒนาพลังงานทดแทนในอาเซียน ตลอดจแลกเปลี่ยน
ความเห็นและเรียนรู้แนวปฏิบัติทีด่ีของสหภาพยโุรปและ

    
กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นอร์เวย์ในการก าหนดนโยบายพลงังานทดแทนและการ
ส่งเสริมการลงทุนในสาขานี้  
 
กิจกรรมนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในอาเซียนในด้านการพฒันา 
ที่ยั่งยืนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะ 
ผู้ประสานงานของอาเซียนดา้นการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปดิ
โอกาสให้ได้สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องของอาเซียน และ
ระหว่างอาเซียนกับภาคภีายนอกของอาเซียนด้วย 

๒. กิจกรรมคูข่นาน 
“Regional 
Pathways to the 
Global Goals: 
ASEAN’s 
Approach 
towards SDGs 
Implementation 
and Sustainable 
Post-COVID-19 
Recovery” ในช่วง
การประชมุสมัชชา
สหประชาชาติสมัย
สามัญ ครั้งท่ี 77 

กรมอาเซียนร่วมกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการ
หารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดกจิกรรมคู่ขนาน “Regional 
Pathways to the Global Goals: ASEAN’s Approach 
towards SDGs Implementation and Sustainable 
Post-COVID-19 Recovery” ในช่วงการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมยัสามัญ ครั้งท่ี ๗๗ เพื่อแลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความรว่มมือในภูมิภาคระหว่าง
อาเซียนกับหุ้นส่วนอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนวาระ
การพัฒนาท่ียั่งยืน เปิดโอกาสให้ไทยได้น าเสนอแนวคิด BCG 
เป็นนโยบายทางเลือกเพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟูอย่าง
ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโควดิ-19 ตลอดจนเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะผูป้ระสานงานของอาเซียน
ในเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน และบทบาทของไทยในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกในด้านนี ้
 

    
กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมดังกล่าว มผีู้แทนระดับสูง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐ
ออสเตรเลีย และเลขาธิการอาเซียนกล่าวถ้อยแถลงร่วมกับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของไทย และมผีู้แทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียนและภาคภีายนอกของอาเซียนเข้าร่วมกจิกรรม
จ านวนรวมกว่า 60 คน  
 
ประโยชน์ท่ีไทยไดร้ับ (1) เปดิโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาท
น าท่ีสร้างสรรค์ในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนในด้าน
การพัฒนาท่ียั่งยืน ในการส่งเสริมการด าเนินการและสร้าง
ความตระหนักรูเ้รื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนในอาเซียน และ
เพิ่มพูนความร่วมมือกับภาคภีายนอกและหุ้นส่วนต่าง ๆ  
(2) เป็นโอกาสในการเพิ่มพูนความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม
ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนตา่ง ๆ ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซึ่งรวมถึงในบริบทของการฟื้นฟูภายหลังโควดิ-19 และการ
ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในอาเซียน โดยเฉพาะ 
ผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

นโยบายหลักด้านที่ 4 
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
4.2 เสรมิสร้างความ
เป็นปึกแผ่นของ
อาเซียน 

การประชมุคณะท างาน
ระดับสูงว่าด้วยการ 
จัดท าวิสัยทัศน์ 
ประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี ค.ศ. 2025 

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการ
ต่างประเทศ ในฐานะผู้ทรงคณุวุฒิ (Eminent Person) ของ
ไทยในคณะท างานระดบัสูงว่าด้วยการจัดท าวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 ได้เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะท างานฯ ครั้งท่ี 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ครั้งท่ี 3 (7 – 8 
กันยายน 2565) 

ระหว่างวันท่ี 7 – 8 กันยายน 2565 ท่ีส านักเลขาธิการ
อาเซียน กรุงจาการต์า 
 
ที่ประชุมได้หารือเกีย่วกับการจดัท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งเชิงสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของอาเซียนเพื่อรับมือกับความ 
ท้าทายต่าง ๆ โดยคณะท างานฯ จะเสนอข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 40 และ 41  
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พิจารณา ท้ังนี้ ข้อเสนอแนะจะ
ครอบคลมุประเด็นส าคัญ อาทิ การปรับปรุงกระบวนการ
ตัดสินใจของอาเซียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันและองค์กร
ของอาเซียน การสรา้ง synergy ระหว่างกลไกของอาเซียน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่อาเซียน 
 
ที่ประชุมยังได้หารือเกีย่วกับการจดัท าองค์ประกอบหลักของ
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซยีนภายหลังปี ค.ศ. 2025 เพื่อ
เสนอให้ผู้น าอาเซียนให้ความเห็นชอบในช่วงต้นปี 2566 
ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานของการจัดท าวิสัยทัศน์
ฉบับใหม่ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะหมดอายลุงในปี 
2568 ต่อไป 

นโยบายหลักด้านที่ 4 
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 

โครงการประชาสัมพันธ ์
มวยไทย 

กิจกรรมเต้น Flash mob มวยไทย ครั้งท่ี ๒ วันท่ี 10 
กันยายน 2565 ภายใต้โครงการสื่อประชาสัมพันธ์มวยไทย 
เพื่อเสรมิสร้างการรับรู้และการมีสว่นร่วมของสาธารณชน 
ในการน าเสนอและและส่งเสรมิภาพลักษณ์ของมวยไทย 

    กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ในฐานะกีฬาและศลิปะป้องกันตัวที่มีคุณค่าและความงดงาม
ทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความนยิมไทย และเป็นส่วนหน่ึง
ของการส่งเสริมการขับเคลื่อนมวยไทยสูโ่อลิมปิกตาม
เป้าหมายรัฐบาล โดยกิจกรรมมีการร าไหว้ครมูวยไทยและ
การเต้นหมู่ โดยมีศลิปิน พร้อมเหล่านักเต้นเยาวชนเข้าร่วม
และบันทึกภาพส าหรบัเผยแพร่ในวงกว้าง โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศ  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะทูตต่างประเทศ 
พร้อมครอบครัว ตลอดจนสื่อมวลชนท้ังไทยและต่างประเทศ
เข้าร่วม    

นโยบายหลักด้านที่ 4 
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
๔.๕ ขับเคลื่อนงาน
การทูตเชิงรุกเพื่อ
ประชาชน 

๑. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ e-Visa 

๑. โครงการศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย  
(Visa Data Center) 
     ๑.๑ กระทรวงฯ จัดประชุมประจ าสัปดาหร์่วมกับ บริษัท 
จันวาณิชย์  (บริษัทฯ คู่สญัญาของกระทรวงฯ ที่เป็นผู้รับจ้าง
ด าเนินโครงการฯ) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Visa ให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่นและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เมื่อวันท่ี ๑๘ ๑๕ ๒๒  
และ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
     ๑.๒ ปัจจุบัน ระบบ e-Visa แบบไร้แผ่นปะ  
เปิดให้บริการ ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสลุใหญ่
ทั้งหมด ๒๙ แห่ง ใน ๑๕ ประเทศ ในภูมิภาคยโุรป  
อเมริกาเหนือ ประเทศจีน และเกาหลีใต้ ท้ังนี้ กระทรวงฯ 
อยู่ระหว่างการขยายการให้บริการ e-Visa แบบไร้แผ่นปะไป

    
กรมการกงสลุ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อีก ๙ แห่ง 
ภายในปีนี ้
     ๑.๓ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ๔๓ แห่งเพื่อรองรับการ
ใช้งานระบบ e-Visa 
๒. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาและจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ครบวงจร 
- อยู่ระหว่างการจัดท าร่างขอบเขตของงานและก าหนดราคา
กลางของโครงการฯ  

    กรมการกงสลุ 

๒. การจัดหน่วย
หนังสือเดินทาง
เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน/กงสุล
สัญจร (ของขวัญปี
ใหม่ตลอดปี ๒๕๖๕)  

กรมการกงสลุจดัหน่วยหนังสือเดนิทางเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนท่ี อ.เมือง จ.ระยอง ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๕ ที่ศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซ่าระยอง  
โดยมผีู้มารับบริการทั้งสิ้น ๕,๓๙๕ ราย และมีรายไดจ้าก
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง รวมทั้งสิ้น ๗,๒๓๑,๕๐๐ บาท  
นอกจากบริการหนังสือเดินทางแลว้ ยังมีบริการรบัรอง 
นิติกรณเ์อกสาร และกรมการกงสลุไดเ้ปิดคลินิกให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทางไปท างานหรือศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ งานทะเบยีนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียน/นักศึกษา และนักธรุกิจ/ผู้ประกอบการ ที่จะไป
ต่างประเทศด้วย 

    
กรมการกงสลุ 

๓. การจัดหน่วย
บริการรับรองนิติ

กงสุลสญัจรให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารแก่ประชาชน  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัระยอง ระหว่างวันท่ี 22 – 23 
กันยายน 2565 โดยประชาชนจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อ

    กรมการกงสลุ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กรณ์เอกสารเคลื่อนที่ 
กงสุลสัญจร 

ขอรับบริการ จ านวน 160 ราย มผีู้เข้ารับบริการจริง ตามที่
ได้จองคิวล่วงหน้า จ านวน 25 ราย และรับคิว walk in เพิ่ม
จ านวน 3 ราย ท้ังนี้ ไดด้ าเนินการรับรองเอกสารจ านวน 45 
นิติกรณ์ (ตราประทับ) 

๔. โครงการพัฒนา
ระบบงานลงทะเบียน
แบบออนไลน์ส าหรับ
สื่อมวลชนต่างประเทศ
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ประเทศไทย (MFA 
Media Online 
Service – MMOS) 

กรมสารนิเทศเพิม่ประสิทธิภาพในการติดตาม ก ากับ และ
ควบคุมระบบงานลงทะเบียนแบบออนไลน์ส าหรับสื่อมวลชน
ต่างประเทศท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทย (MFA Media 
Online Service: MMOS) ด้วยการ (๑) เพิ่มช่องกรอก
เอกสารจ านวนอย่างน้อย 10 ช่อง โดยเป็นช่องส ารอง 6 ช่อง 
และระบุรายละเอียด 4 ช่อง ได้แก่ ข้อมูลเงินเดือน  
สิทธิประโยชน์ที่ไดร้ับ หลักฐานการช าระภาษี และใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว (๒) เพิ่มช่องทางใหผู้้สื่อข่าวสามารถ
ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารทางหน้าเว็บไซต์ (๓) เพิ่มช่อง
รายการตรวจสอบเอกสาร (checklist) ที่ผู้สื่อข่าวน าส่งและ
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ โดยเจ้าหน้าท่ี
สามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่ผู้สื่อข่าวจัดส่งและแจ้ง
เตือนไปยังผู้สื่อข่าวกรณีต้องการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม  
ผ่านทางอีเมลผ์ู้สื่อข่าว (automatic mail) และแจ้งเตือน 
(notification) บนเว็บไซต์ โดยมแีบบข้อความ (message 
form) แจ้งขอเอกสารเพิ่มไปยังผูส้ื่อข่าว และระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารที่เจ้าหน้าท่ีขอเพิม่ในแต่ละรายกรณี รวมทั้ง
แจ้งผลการอนุมัติการลงทะเบยีนผูส้ื่อข่าว  
 
ปัจจุบันไดเ้ปิดการใช้งานบนระบบจริงแล้ว ซึ่งการพัฒนา
ระบบ MMOS จะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ 

    กรมสารนิเทศ 



 - 9 - 

นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสนิใจได้อย่างฉับไวในยุคการ
ท างานแบบดิจิทัล 4.0 

 

๕. โครงการพัฒนา
ระบบตอบกลับการ
สนทนาแบบตัวอักษร
อัตโนมัติ (Chatbot) 
ด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 
ส าหรับสื่อมวลชน
ต่างประเทศท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีในประเทศไทย 
(MFA Media 
Online Service – 
MMOS) 

กรมสารนิเทศเพิม่ประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวก
สื่อมวลชนต่างประเทศในการสอบถามข้อมูลและขอรับ
ข้อเสนอแนะผ่านระบบ โดยน าเทคโนโลยีระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้
ร่วมกับระบบ Chatbot ในการขอรับและขอต่ออายุการตรวจ
ลงตรา การเปลีย่นสังกัดของสื่อมวลชนต่างชาติที่ปฏิบัติงาน
ในประเทศไทย และการตดิตามสถานการณ์ขอรับการตรวจ 
ลงตราได้แบบ real time ตลอดจนพัฒนา Chatbot  
แบบ Based on Rules ให้มีความเป็น AI มากขึ้น ด้วยการ
เพิ่ม (๑) Machine Learning Algorithm (๒) การประมวล 
ผลภาษา NLP (Natural Language Processing) และ  
(๓) Data Sets for Chatbot Training จ านวน ๑ ภาษา 
(ภาษาอังกฤษ) เข้าไปในระบบ MMOS Chatbot เพื่อให้ Bot 
สามารถฝึกตัวเองได้ รวมทั้งเข้าใจภาษามนุษย์และรูปแบบ
ประโยคไดม้ากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการสนทนา  
ท าให้ใช้งานได้ง่ายและเป็นมิตรกบัผู้ใช้งาน 

    กรมสารนิเทศ 

 

๖. การประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานด้าน 
การต่างประเทศของ
รัฐบาล 

กรมสารนิเทศท างานร่วมกับพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการ
ต่างประเทศของรัฐบาล โดยเน้นการบูรณาการข้อมลูข่าวสาร
กับทุกภาคส่วนและใช้ช่องทางสื่อสารที่มีอยู ่
ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่ ได้แก่ 
  

    กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การใหส้ัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone-in) ในรายการวิทยุ
ของ สวท. -- รายการ “บันทึกสถานการณ์” FM 92.5 
(ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ –  
๐๘.๔๕ น.  
- ๑ กันยายน 2565 นส. ธัชพร สุนทราจารย์ ผู้อ านวยการ
กองการสื่อมวลชน เรื่อง กิจกรรม APEC Media Focus  
ครั้งท่ี ๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
- ๒ กันยายน 2565 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส 
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงและเจา้หน้าท่ีอาวุโสไทย
กรอบความร่วมมือลุม่น้ าโขง เรื่อง จุดยืน ACMECS  
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
- 8 กันยายน 2565 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง บทบาทของไทยในงาน GSSD 
Expo 2022 
- ๒๒ กันยายน 2565 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ ่
ณ เมืองเจนไน เรื่อง การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับอินเดียในยุค New Normal 
- ๒๙ กันยายน 2565 นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ เรื่อง บทบาทของ
มาเลเซียในเอเปค  
 
๒. การใหส้ัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone-in) ในรายการวิทยุ
ของ สวท. -- รายการ “MFA Update” ทางคลื่น FM 88 
(ภาษาอังกฤษ) ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๕ – ๐๘.๒๐ น. 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ของ 

ผลการ
ด าเนินงา

น 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
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และสามารถรับฟังผ่านทาง FB Live ของ สวท. และ MFA 
Youtube Channel ของกระทรวงฯ  
- ๒ กันยายน 25๖๕ น.ส. ธัชพร สุนทราจารย์ ผู้อ านวยการ
กองการสื่อมวลชน เรื่อง 6th APEC Media Focus at  
Chiangmai University  
- ๙ กันยายน 2565 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง Thailand’s Role in GSSD 
Expo 
- 1๖ กันยายน 2565 นางชนิดา กมลนาวิน เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงซันติอาโก เรื่อง 60th Anniversary of Thailand - 
Chile Diplomatic Relations 
- ๒๓ กันยายน 2565 น.ส. ยาใจ บุนนาค นักการทูตช านาญ
การ (ท่ีปรึกษา) กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว เรื่อง IOM 
Media Training to Combat Misinformation and 
Negative Stereotypes of Migrants 
- ๓๐ กันยายน 2565 นายณัฐพล ณ สงขลา รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองการทูตวัฒนธรรม เรื่อง FlashMob 
Muay Thai Dance    
 
๓. การใหส้ัมภาษณ์ในรายการรกัเมืองไทย ด าเนินรายการ
โดย ดร.วีรชน นรานุต รองโฆษกกองทัพอากาศทาง TNN 2 
True Visions 784 
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๔. การใหส้ัมภาษณ์ในรายการ “เวทีความคิด” วิทยุ FM 
96.5 (อสมท) ช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศ  
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๒๐.๓๕ – ๒๐.๕๘ น. 
- ๑ กันยายน 2565 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรม
สารนิเทศและรองโฆษก กต. เรื่อง ไทยในเวทีโลก ปี ๒๕๖๕: 
โอกาสและก้าวย่างสู่การเป็นนักการทูต 
- ๘ กันยายน 2565 นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรม
สารนิเทศ เรื่อง ไทยในเวทีโลก ปี ๒๕๖๕: กิจกรรม APEC 
Media Focus ครั้งท่ี ๗ ในงานประชุมสัมมนา Techsauce 
Global   
- 1๕ กันยายน 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมติรกิจจา กงสลุ
ใหญ่ ณ นครเฉิงตู เรื่อง ไทยในเวทีโลก ปี ๒๕๖๕: สถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูกับภารกจิดูแลคนไทยในเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและการแพรร่ะบาดของโควิด- ๑๙ 
- ๒๒ กันยายน 2565 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรม
สารนิเทศ และรองโฆษก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง 
ไทยในเวทีโลก ปี ๒๕๖๕: ความรว่มมือทวิภาคี ไทย - สปป.
ลาว และโอกาสในสายสมัพันธ์ 
 
๕. การใหส้ัมภาษณ์ในรายการ “Good Morning ASEAN” 
วิทยุ FM 100.5 (อสมท) เวลา ๐๗.๑๕ – ๐๗.๓๐ น. ในช่วง
เดือนกันยายน ๒๕๖๕  
- ๖ กันยายน 2565 นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ 
ผู้อ านวยการใหญ่ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง 
จีนไทเปในเวทีระหว่างประเทศ  
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- ๑๓ กันยายน 2565 นายกัลยาณะ วิภตัิภูมิประเทศ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง  บทบาทของ
แคนาดาในเอเปค 
- ๒๐ กันยายน 2565 นางสาวบศุรา กาญจนาลัย  
เอกอัครราชทูต ณ บันดารเ์สรีเบกาวัน เรื่อง บรูไนในเวที
เอเปค 
 
๖. การใหส้ัมภาษณ์ในรายการ “ตอบโจทย์” ทาง Thai PBS  
- ๙ กันยายน 2565 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรม
สารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง เอเปค 
– G20 ความหวัง ความพร้อมประเทศไทย 
 
๗. รายการ Spokesman Live!!! คุยรอบโลกกับโฆษก กต. 
กรมสารนิเทศได้จดัรายการ Spokesman Live!!! ซึ่งเป็น 
การสัมภาษณบ์ุคลากรในกระทรวงการต่างประเทศ และ
บุคคลภายนอกในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการต่างประเทศ 
ด าเนินรายการโดยอธบิดีกรมสารนิเทศ หรือข้าราชการกรม
สารนิเทศ โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มีการสัมภาษณบ์ุคคล
ส าคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
- ๒ กันยายน 2565 สมัภาษณ์นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เรือ่ง “วิถีชีวิตคนในรัสเซีย 
ที่เราอาจจะยังไมรู่้” 
- ๑๖ กันยายน 2565 สัมภาษณน์างอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง  
ฮัมฟรีย์ เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง เรื่อง “ขวบปีท่ี 20 
ของ ACMECS การทูต 3 แม่น้ า ตอนท่ี ๑” 
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- ๒๓ กันยายน 2565 สัมภาษณน์างอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง  
ฮัมฟรีย์ เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง เรื่อง “ขวบปีท่ี 20 
ของ ACMECS การทูต 3 แม่น้ า ตอนท่ี ๒” การทูต the 
Series EP 13 ภารกิจช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างแดน 
 
๘. รายการนักการทูต the Series  
กรมสารนิเทศไดผ้ลติรายการ “นักการทูต the Series”  
เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับอาชีพนักการทูตและภารกิจ 
ของกระทรวงการต่างประเทศทางช่อง Youtube MFA 
Thailand Channel และเผยแพรทุ่กวันเสาร์ เวลา  
๑๙.๐๐ น. จ านวน ๑๓ ตอน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยในเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ ได้เผยแพร่ จ านวน ๔ ตอน ได้แก ่
- ๓ กันยายน 2565 นักการทูต the Series EP 10  
นักการทูตผู้แทนไทยในเวทีระหวา่งประเทศ 
- ๑๐ กันยายน 2565 นักการทูต the Series EP 11  
งานกงสุลกับการดูแลและให้บริการคนไทยในต่างแดน 
- ๑๗ กันยายน 2565 นักการทูต the Series EP 12  
พาชมเบื้องหลังบริการท าพาสปอรต์ของไทย 
- ๒๔ กันยายน 2565 นักการทูต the Series EP 13 
ภารกิจช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างแดน 

 


