
 

 

  

  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๓1 ธันวาคม ๒๕๖5  
 
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ 

นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักข้อที่ ๑ 
การปกป้อง 
และเชิดชสูถาบัน
พระมหากษัตริย ์
๑.1 สืบสาน รักษา  
ต่อยอดศาสตร์พระราชา
และโครงการอันน่ืองมา
จากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
 

โครงการจัดท า
บทความเพ่ือ
เทิดพระเกียรติ 
และเผยแพร่บทบาท
ของสถาบันหลัก
ของชาติในด้านการ
พัฒนาประเทศ   
 

จัดท าบทความเผยแพร่พระเกยีรตคิุณสถาบันหลัก 
ของชาติด้านการพัฒนา เรื่อง “A Day to be as Humble 
as the Soil” เผยแพร่ในนามของ ดร.อภิชาติ จงสกลุ  
รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและอดีตอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน เนื่องในโอกาสวันดินโลก (World Soil Day) เมื่อวันท่ี
4 ธันวาคม 2565  โดยได้จัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศ
น าไปเผยแพรผ่่านสื่อมวลชนท้องถิ่นและเครือข่ายของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก กรมสารนิเทศ
ได้รับรายงานจากส านักงานในต่างประเทศว่าได้ด าเนินการ
เผยแพรผ่่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว อาทิ เว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ่
ทั่วโลก และสมาคมท้องถิ่น 

    กรมสารนิเทศ 

1.2 ต่อยอดการ
ด าเนินการของหน่วย
พระราชทานและ

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน์ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

    สอท. ณ  
กรุงเบิร์น 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชาชนจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชด าร ิ

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการนิมนต์พระเมธีวชิโรดม
ถวายภัตตาหารและบรรยายธรรมให้แก่ชุมชนไทย ในหัวข้อ 
“รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในชีวิต” 

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรว่มกับชุมชนไทยท าความ
สะอาดพื้นท่ีภายในอาคารของวัดธรรมกติติวงศ์ และกวาด
ใบไม้บรเิวณสนามหญ้าของวัดฯ 

    สอท. ณ  
กรุงปราก 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมอบของใช้จ าเป็น เช่น 
น้ ายาท าความสะอาด ของเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ 
กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์งานฝีมือให้กับ Down 
Associaition 

    สอท. ณ  
กรุงบูคาเรสต ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 

    สอท. ณ  
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการมอบเครื่องกันหนาว 
จ านวน ๒๘๐ ชุด ให้กับ Agewell Foundation เพื่อน าไป
มอบให้แก่ผู้สูงอายตุ่อไป 

กรุงนิวเดล ี

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการท าบุญถวายข้าวสาร 
น้ าตาล และหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษสุงฆ์ที่วัดกวนอิม
ฉานซื่อ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ  
นครหนานหนิง 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรว่มกับธนาคารกสิกรไทย 
สาขาเฉิงตู และชุมชนไทยบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่เด็กพิการ เด็กก าพร้าและทีม่ีความบกพร่องทางสมอง 
ผ่านศูนย์ Chengdu Together For Children (Hope 
Station) เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 

    สกญ. 
ณ นครเฉิงต ู
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรว่มกับ International 
House ด าเนินโครงการปลาอานนท์นิทรา จัด Workshop 
อบรมเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณภ์ัยพิบัติ 
ในญี่ปุ่นให้กับชุมชนไทย และเตรยีมการเป็นอาสาสมัคร 
เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ  
นครโอซากา 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองซิงต่าว 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการมอบผลไม้ให้กับ 
วัดจ้านซาน เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนท่ีมาสักการะ 
เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕    

    สกญ. ณ  
เมืองซิงต่าว 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการมอบสิ่งของจ าเป็น  

    สอท. ณ  
กรุงเบอร์ลิน 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เช่น ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จานชาม ช้อนส้อม เป็นต้น ให้กับ
ศูนย์ผู้ไร้บ้านพอทสดัม เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการมอบอาหารกลางวัน 
จ านวน ๔๕ ชุด ให้แก่เด็กก าพร้า และผูดู้แล ท่ีมลูนิธิเด็ก
ก าพร้า Asociacion De Damas De Filipinas เมื่อวันท่ี ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

    สอท. ณ  
กรุงมะนิลา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ ์
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการมอบเครื่องอุปโภค
บริโภค เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร นมผง 
อาหารแห้ง เป็นต้น ให้กับโรงเรียนอนุบาล 
Ort-Sen/Ngor เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

    สอท. ณ  
กรุงดาการ ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

    สอท. ณ  
กรุงอังการา 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการปลูกต้นไม ้
ที่สวนสาธารณะ Ufuk Guldemir Park เมื่อวันท่ี ๒ 
ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรว่มกับสภากาชาด
เวียดนาม โครงการเส้นทางสีแดง สหพันธ์เยาวชนเวียดนาม
และกองทุน CP เวียดนามเพื่อการกุศล จัดกิจกรรม 
ขี่จักรยานรณรงค์บริจาคโลหติกิจกรรมบริจาคโลหติ  
และรับบริจาคเงิน เพื่อมอบให้กับมูลนิธิเด็กก าพร้า 
วัดกี่กวางเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ  
นครโฮจิมินห ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมอบขนม เครื่องดื่ม และ
หน้ากากอนามัย จ านวน ๙๕ ชุด ให้กับนักเรียน  
และคณาจารย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดธัมมาราม เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕  
 

    สกญ. ณ  
นครชิคาโก 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการเก็บขยะบริเวณ
ชายหาด เก็บเปลือกหอย และท าความสะอาดพื้นท่ีบริเวณ
วัดฯ และชายหาดใกลเ้คียง เมื่อวนัท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. 
ณ เมืองฮ่องกง 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการปรับภูมิทัศน์บรเิวณ
ต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่และ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกในบริเวณ Shakar Parian 
National Park และน าดินไปลงบริเวณต้นไม้ฯ  
รวมทั้งรดน้ า พรวนดิน และท าความสะอาดบรเิวณ 
โดยรอบต้นไม้ เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

    สอท. ณ 
กรุงอิสลามาบัด 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

    สอท. ณ  
กรุงเทลอาวีฟ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรว่มกับ Keren Kayemeth 
LeIsrael-Jewish National Fund ปลูกต้นราชพฤกษ์  
ณ สวนศาลาไทย และปลูกต้น Cypress บริเวณทางเข้า 
ศาลาไทยมิตรภาพไทย-อิสราเอล สวน Ben Shemen  
เมื่อวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกุโอกะ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรว่มกันจัดเตรียมและ 
บรรจุหีบห่อ เพื่อจัดส่งชุดตรวจ ATK ไปให้ชุมชนไทย 
ในเขตอาณา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ.ณ  
เมืองฟูกุโอกะ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ฝึกอาชีพและประดิษฐ์งานศิลปะของผู้ป่วยดาวน์
ซินโดรม ให้กับองค์กรการกุศล Om Creation Trust  
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ.ณ  
เมืองมุมไบ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑ ุ
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ 

    สอท.ณ  
กรุงกาฐมาณฑ ุ
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยถวายเงินจ านวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท แด่พระศรีโพธิวิเทศ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมผ่าตดัต้อกระจกการกศุลเพื่อคนยากไร้ และมอบ
เงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สถาบัน Tilganga 
Institute of Ophthalmology  และถวายเงินจ านวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท แด่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เพื่อสนับสนุน
การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคลินิก
พระพุทธเจ้า เมื่อวันท่ี ๙ – ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๕ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 
๔.๑ สร้างบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยใน
ภูมิภาคและเวทีโลก 

การประชมุ
คณะท างานระดับสูง
ว่าด้วยการจัดท า
วิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียนภายหลังปี 
ค.ศ. 2025  
ครั้งท่ี ๕ 

- นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
การต่างประเทศ ในฐานะผู้ทรงคณุวุฒิ (Eminent Person) 
ของไทยในคณะท างานระดับสูงว่าด้วยการจดัท าวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 ได้เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะท างานฯ ครั้งท่ี 4 
ระหว่างวันท่ี 6 – 7 พฤศจิกายน 2565 ท่ีกรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
- ที่ประชุมได้ข้อสรุปและเห็นพ้องร่วมกันต่อข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเชิงสถาบันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของอาเซยีนเพื่อรับมือกับความ 
ท้าทายต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมประเด็นส าคญั 4 ด้าน ได้แก่ 
(1) การปรับปรุงกระบวนการตัดสนิใจของอาเซียนเป็นไป

    

กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที (2) การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่สถาบันและองค์กรของอาเซียน (3) การส่งเสริม
กลไกท่ีอาเซยีนมีบทบาทน า และ (4) การสนับสนุนทาง
การเงินแก่อาเซียน ซึ่งต่อมา ทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน  
ครั้งท่ี 40 และ 41 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  
ได้เห็นชอบข้อเสนอแนะดังกลา่ว 
- ที่ประชุมยังได้จดัท าองค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 แล้วเสร็จ  
ซึ่งต่อมา ท่ีประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน  
ครั้งท่ี 31 เมื่อวันที่ 10 ตลุาคม 2565 ได้เห็นชอบเอกสาร
ดังกล่าว โดยหลังจากนี้ คณะท างานระดับสูงฯ  
จะเริม่ยกร่างวสิัยทัศน์ฉบับใหม่เพือ่ให้ผู้น าอาเซียน 
รับรองในปี ค.ศ. 2025 

การประชมุคณะ
มนตรีประสานงาน
อาเซียน ครั้งท่ี ๓๑ 

- รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศไดเ้ข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน ครั้งท่ี ๓๑ เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกมัพูชา สรุปสาระส าคัญ 
ดังนี ้
(๑) ที่ประชุมรับทราบความคืบหนา้และพัฒนาการทีส่ าคญั
ของประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา รวมทั้งผลลัพธ์การเป็น
ประธานอาเซยีนที่ส าคญัของกัมพูชา ตลอดจนให้ความ

    

กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เห็นชอบองค์ประกอบหลักของวิสยัทัศน์ประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี ค.ศ. 2025 
(๒) ที่ประชุมรับทราบความคืบหนา้การด าเนินการตามข้อ
ริเริม่ของอาเซียนเพื่อรับมือกับโควดิ-19 อาทิ กองทุน
อาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 และกรอบการฟื้นฟูที่
ครอบคลมุของอาเซียน 
(๓) ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับค าขอของติมอร์-เลสเตในการเข้า
เป็นสมาชิกของอาเซียน 

การประชมุสุดยอด
อาเซียน ครั้งท่ี 40 
และ 41 

- นายกรัฐมนตรไีดเ้ข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน  
ครั้งท่ี 40 และ 41 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  
ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกมัพูชา สรุปสาระส าคัญ 
ดังนี ้
(๑) ผู้น าอาเซียนไดเ้ห็นชอบในหลกัการให้รับตมิอร์-เลสเต
ให้เป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียน โดยสามารถเข้าร่วมการ
ประชุมต่าง ๆ ของอาเซียนได้ในฐานะผูส้ังเกตการณ์  
ในระหว่างน้ี อาเซียนจะต้องจัดท าแผนงาน (roadmap) 
ส าหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยา่งเต็มตัวของติมอร์-เลสเต
ในอนาคต 
(2) ท่ีประชุมเน้นย้ าถึงการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและ
การรวมตัวของภูมิภาค เพื่อรับมือกับความท้าทายด้าน
สาธารณสุข เศรษฐกิจ อาหารและพลังงาน สิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ 

    

กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(3) ท่ีประชุมเน้นย้ าถึงความจ าเปน็ท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมกัน
ส่งเสริมบรรยากาศแห่งสันตภิาพและความร่วมมือท่ี
สร้างสรรค์ในภูมิภาคและในโลก ตลอดจนการที่อาเซียน
ต้องรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่นวิถี
อาเซียน นอกจากนี้ อาเซียนได้เหน็ชอบการเป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์แบบรอบดา้นระหว่างอาเซียนกับอินเดยีและ
อาเซียนกับสหรัฐฯ  
(4) ท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภมูิภาคและ
ระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา ทะเลจีนใต้ 
และสถานการณ์ในยูเครน 
 
- ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับรองเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมจ านวน ๑๖ ฉบับ รวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์
ของไทยในประเด็นทีม่ีความส าคญัต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอาเซียนและการรักษาสนัติภาพ เสถยีรภาพ  
และความเจรญิรุ่งเรืองในภูมิภาค โดยเน้นแนวทาง  
“การสร้างปัจจุบันให้เข้มแข็ง – รว่มแรงสู่อนาคต –  
เคารพวิถีอาเซียน” 

การประชมุสุดยอด
อาเซียน –  
สหภาพยุโรป (อียู)  

- เมื่อวันท่ี ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายกรัฐมนตรีได้
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน –  
สหภาพยโุรป  (อียู) สมัยพเิศษ ในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี 
ความสัมพันธ์อาเซียน – อีย ูที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ

 
  

  

กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สมัยพิเศษ ค.ศ. 
๒๐๒๒ 

เบลเยยีม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกที่ผู้น าอาเซยีนได้พบกับ
ผู้น าอียูและประเทศสมาชิกอียูท้ัง ๒๗ ประเทศ  
- ที่ประชุมได้หารือและแสวงหาความร่วมมือในประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ (๑) ภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายดา้นความ
มั่นคง (๒) การฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความเชื่อมโยง 
การค้า และห่วงโซ่อุปทาน และ (๓) การเปลี่ยนผา่นสีเขยีว  
เพื่อส่งเสริมการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน  
- ในการประชุมดังกล่าว นายกรัฐมนตรไีด้กล่าวเน้นย้ า
ประเด็นส าคญั ได้แก่  
๑) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความ
ยั่งยืนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และเชิญชวนให้อียูมา
ลงทุนในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้าและไฮโดรเจนเขียวในไทยและอาเซยีน  
๒) ส่งเสริมความร่วมมือเรื่องก๊าซธรรมชาตเิหลว 
(Liquefied natural gas: LNG) เพื่อลดความผันผวนของ
ราคา LNG ในตลาดโลก  
๓) เสนอให้อียูอ านวยความสะดวกแก่สินค้าท่ีเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมจากไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานของไทย 
และอาเซยีนในด้านต่าง ๆ ให้เป็นส่วนส าคญัของห่วงโซ่
อุปทานโลก  
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๔) สนับสนุนการเจรจาจดัท าเขตการค้าเสรี (Free Trade 
Area: FTA) ระหว่างไทย – อีย ูและเป็นแนวทางส าหรับ
การจัดท า FTA อาเซียน – อีย ูต่อไปด้วย  
๕) ส่งเสริมให้อาเซียนร่วมมือกับอียู โดยเฉพาะเรื่องการ
เปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล และการเปลี่ยนผ่านสีเขียว โดยเสนอ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์
จากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) และ 
๖) เน้นย้ าข้อเสนอไทยท่ีจะจัดการประชุมนานาชาตเิรื่อง
ความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในปี ๒๕๖๖  
- นอกจากการประชุมกับผู้น าอียูและประเทศสมาชิกอียูแล้ว 
นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับภาคเอกชนช้ันน าของอียู 
ในการประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารระดับสูงในช่วงอาหาร
กลางวัน (C-Suite Roundtable Luncheon) ซึ่งจัดโดย
สภาธุรกจิอาเซียน – อีย ู(EU – ASEAN Business 
Council: EU – ABC) เพื่อรับฟังแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น 
เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนกับอียู 

การประชมุ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส
อาเซียน   

เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศไดเ้ข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน 
ที่กรุงพนมเปญ เพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งท่ี ๔๐ และ ๔๑ ที่กรงุพนมเปญ โดยไทยได้มี
บทบาทแข็งขันในการหารือและเจรจาเอกสารที่จะเป็น
ผลลัพธ์การประชุมสดุยอดฯ  

    กรมอาเซียน 
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การประชมุคณะ
มนตรีประชาคม
การเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน  
ครั้งท่ี ๒๕ 

เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการ
ประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ ที่กรุงพนมเปญ โดยที่ประชุมฯ ได้รับ
ทราบความคืบหนา้ของกลไกต่าง ๆ ภายใต้เสาการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน และไทยได้ย้ าความส าคญัในการรักษา
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของอาเซียนในบริบท
ภูมิศาสตร์การเมืองและความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจ 

    กรมอาเซียน 

การประชมุสุดยอด
อาเซียน – 
สหประชาชาติ  
ครั้งท่ี ๑๒ 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2565 นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม
การประชุมสุดยอดอาเซยีน – สหประชาชาติ ครั้งท่ี ๑๒  
ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งที่ประชุมฯ ไดร้บัทราบความคืบหนา้ของ
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตาม
ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นสว่นท่ีครอบคลุมระหว่าง
อาเซียนกับสหประชาชาติ (ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕) (Plan 
of Action to Implement the Joint Declaration on 
Comprehensive Partnership between ASEAN and 
the United Nations (2021 – 2025) และแสดงความ
มุ่งมั่นท่ีจะส่งเสรมิความร่วมมือเพือ่สนับสนุนความพยายาม
ของภูมิภาคในการรับมือกับโควดิ-๑๙ รวมถึงได้แลกเปลี่ยน
ความเห็นเกีย่วกับสถานการณ์ในภมูิภาคและระหว่าง
ประเทศ    

    กรมอาเซียน 
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ASEAN Human 
Rights Dialogue 
2022 

เมื่อวันท่ี ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้อ านวยการกอง
การเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน ได้เข้าร่วม ASEAN 
Human Rights Dialogue 2022 ที่นครเสียมราฐ กัมพูชา 
ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Inter-
Governmental Commission on Human Rights: 
AICHR) เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณด์้านสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการด าเนินการตามพันธกรณรีะหว่าง
ประเทศของประเทศสมาชิกอาเซยีน ตลอดจนแบ่งปัน 
แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและบทเรียนท่ีได้รับจากกระบวนการ
สากลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน  
โดยไทยได้มีบทบาทแข็งขันในการประชุมฯ 

    กรมอาเซียน 

การประชมุคณะ
มนตรีปกครองของ
สถาบันอาเซียนเพ่ือ
สันติภาพและความ
สมานฉันท์ 
(Governing 
Council of the 
ASEAN – IPR)  
ครั้งท่ี 28 

เมื่อวันท่ี ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.ดามพ์  
สุคนธทรัพย์ ผู้แทนไทยในคณะมนตรีปกครองของสถาบัน
อาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ หรือ ASEAN 
Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN – IPR) 
Governing Council (GC) ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN – 
IPR GC ครั้งท่ี ๒๘ ที่กรุงจาการ์ตา โดยที่ประชุมฯ ได้รับ
ทราบความคืบหนา้ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และรับรองแผนงานการสื่อสารของ 
ASEAN – IPR ส าหรับปี ๒๕๖๖ โดยไทยมีบทบาทแข็งขัน
และได้รับการยอมรับจากที่ประชุมฯ 

    กรมอาเซียน 
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ผู้รับผิดชอบ 

การประชมุ ASEAN 
Maritime Forum 
ครั้งท่ี ๑๒ และ  
Expanded 
ASEAN Maritime 
Forum ครั้งท่ี ๑๐   

เมื่อวันท่ี ๕ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายพลพงศ์ วังแพน  
รองอธิบดีกรมอาเซยีน ไดเ้ป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
หารืออาเซียนว่าด้วยประเด็นทางทะเล (ASEAN Maritime 
Forum: AMF) ครั้งท่ี ๑๒ และการประชุมหารืออาเซยีนกับ
คู่เจรจาว่าด้วยประเด็นทางทะเล (Expanded ASEAN 
Maritime Forum: EAMF) ครั้งท่ี ๑๐ ที่กรุงมะนลิา 
ฟิลิปปินส์ ซึ่งไทยไดม้ีบทบาทแข็งขันและมีบทบาทน า 
ในประเด็น IUU 

    กรมอาเซียน 

การประชมุ 
CSCAP 
Steering 
Committee 
ครั้งท่ี ๕๗  
และ CSCAP 
General 
Conference 
ครั้งท่ี ๑๓ 

เมื่อวันท่ี ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.สจุิต บุญบงการ 
นายกสมาคมการศึกษาด้านความมั่นคงและความร่วมมือ 
ในเอเชีย-แปซิฟิก (Council for Security and 
Cooperation in the Asia-Pacific: CSCAP) และ  
ดร.จิตริยา ปิ่นทอง กรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการบริการสมาคมฯ (CSCAP Steering 
Committee) ครั้งท่ี ๕๗ และการเสวนา CSCAP General 
Conference ครั้งท่ี ๑๓ ที่ส านักเลขาธิการอาเซียน  
กรุงจาการ์ตา โดยได้หารือประเดน็ท่ีคั่งค้าง และไดเ้สวนาใน
หลายประเด็น อาทิ การแข่งขันของมหาอ านาจ 
และการแข่งขันเพื่อก าหนดกฎกตกิาในภูมิภาค  
และความเป็นแกนกลางของอาเซยีนและความท้าทาย 
ต่อความมั่นคงในภูมภิาค 
 

    กรมอาเซียน 
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การประชมุ ASEAN  
– IPR Focused 
Group Discussion 
(FGD): the Role  
of a ‘Regional 
Mechanism’ in 
Post-Conflict 
Peacebuilding 

เมื่อวันท่ี ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.ดามพ์  
สุคนธทรัพย์ ผู้แทนไทยใน ASEAN – IPR Governing 
Council ไดเ้ข้าร่วมการประชุม ASEAN – IPR Focused 
Group Discussion (FGD): the Role of a ‘Regional 
Mechanism’ in Post-Conflict Peacebuilding  
ที่เวียงจันทน์ โดยไทยไดม้ีบทบาทเป็น moderator  
ในหัวข้อ Lessons learned and best practices of 
post-conflict peace building and reconciliation in 
Southeast Asia 

    กรมอาเซียน 

การหารืออย่าง 
ไม่เป็นทางการเรื่อง
สถานการณ์ใน 
เมียนมา (Informal 
Consultation on 
the Situation in 
Myanmar)   

เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ
จัดการหารือย่างไม่เป็นทางการเรือ่งสถานการณ์ในเมียนมา 
ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เปิดโอกาสให้มีการพดูคุยกันอย่างเปิดอกและตรงไปตรงมา 
รวมถึงมีโอกาสไดร้ับฟังข้อมูลจากฝ่ายเมียนมา ซึ่งได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเกี่ยวกับการหาทางออกและ
เส้นทางให้เมียนมากลับเข้าสูส่ภาวะปกติ โดยให้ความส าคัญ
กับการอ านวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม ตลอดจนพิจารณาแนวทางอื่น ๆ ท่ีจะสามารถ
สนับสนุนการด าเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อ (Five-Point 
Consensus: 5PC) ให้คืบหน้า 

    กรมอาเซียน 
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การประชมุสุดยอด
อาเซียน – 
ออสเตรเลีย  
ครั้งท่ี ๒  
(2nd ASEAN – 
Australia 
Summit) 

- เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียน – ออสเตรเลีย ครั้งท่ี ๒ ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับ
ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนอีก ๘ ประเทศ (ยกเว้นเมียนมา) 
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย และเลขาธิการอาเซียน  
โดยที่ประชุมฯ ได้ตดิตามความคืบหน้าของความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและได้หารือเกี่ยวกับประเด็น
ระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์การเมืองในเมียนมา 
สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ยเูครน และทะเลจีนใต้  
โดยในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีฯ  ได้กล่าวถ้อยแถลง
ผลักดันประเด็นท่ีไทยใหค้วามส าคญัใน ๓ ด้าน ได้แก่  
(๑) เศรษฐกิจหมุนเวียน (๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ (๓) การรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอ 
ที่ประชุมฯ พิจารณากิจกรรรทีจ่ะจัดในปี ๒๕๖๖  
ใน ๓ สาขาดังกล่าว นอกจากน้ีทีป่ระชุมฯ รบัทราบความ
คืบหน้าของกระบวนการเจรจา ยกระดับความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซแีลนด์ (AANZFTA)  
ที่มีความคืบหน้าอย่างมีนยัส าคัญ และได้จัดท าร่าง
แถลงการณร์่วมว่าด้วยความร่วมมอืต่อมุมองอาเซียน 
ต่ออินโด-แปซิฟิก เพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสรมิ 
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียในภูมิภาค 
อินโด-แปซิฟิก ในด้านต่าง ๆ ด้วย 

    กรมอาเซียน 



 - 20 - 

นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4.5 ขับเคลื่อนงาน
การทูตเชิงรุกเพื่อ
ประชาชน 

โครงการศูนย์ข้อมลู
การตรวจลงตรา 
ของไทย (Visa 
Data Center) 

กระทรวงฯ จัดประชุมประจ าสัปดาห์ร่วมกับ บริษัท  
จันวาณิชย์ (บริษัทฯ คูส่ัญญาของกระทรวงฯ ที่เป็นผู้รับจ้าง
ด าเนินโครงการฯ) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Visa ให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เมื่อวันท่ี 1 8 14 15 22 และ ๒9 ธันวาคม 
๒๕๖๕  
 
ปัจจุบัน ระบบ e-Visa แบบไร้แผน่ปะ เปิดให้บริการ ณ 
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั้งหมด ๓๘ แห่ง 
ใน ๒๓ ประเทศ ในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ จีน  
และเกาหลีใต ้

    กรมการกงสลุ 

การจัดหน่วย
หนังสือเดินทาง
เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน/กงสุล
สัญจร (ของขวัญปี
ใหม่ตลอดปี ๒๕๖๕)  
และการเปิดบริการ
หนังสือเดินทาง 
ในวันเสาร์และ 
วันอาทิตย์ 

กรมการกงสลุจดัหน่วยหนังสือเดนิทางเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนภายในงานกาชาดประจ าปี ๒๕๖๕  
ณ สวนลมุพินี กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี  ๘ – ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมผีู้มารับบริการทั้งสิ้น 
๘๑๓ ราย  

    กรมการกงสลุ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามนโยบายการทูต
เพ่ือประชาชน 
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานด้านการ
ต่างประเทศแก่
ประชาชน 

กรมสารนิเทศท างานร่วมกับพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อน 
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้าน 
การต่างประเทศของรัฐบาล โดยเน้นการบูรณาการข้อมลู
ข่าวสารกับทุกภาคส่วนและใช้ช่องทางสื่อสารที่มีอยู ่
ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่ ได้แก่  
1. การใหส้ัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone-in) ในรายการ
วิทยุของ สวท. คือ รายการ “บันทึกสถานการณ์”  
FM 92.5 (ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 
08.30 – 08.45 น.  
2.  “MFA Update” ทางคลื่น  FM 88 (ภาษาอังกฤษ) ทุก
วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.05 – 08.20 น. และสามารถรับ
ฟังผ่านทาง FB Live ของ สวท. และ MFA Youtube 
Channel ของกระทรวงฯ มีบุคคลต่าง ๆ ให้สมัภาษณ์ใน
รายการ ดังนี้     
รายการ "บันทึกสถานการณ์"   
- 1 ธันวาคม 2565 นางสาวณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร 
ประธานบรหิาร นายเลิศกรุ๊ป เรื่อง ปาร์คนายเลิศทุ่มสดุตัว
โชว์ความเป็นไทยในงานประชุมเอเปค 2022 

    กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- 8 ธันวาคม 2565 นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรม
สารนิเทศ เรื่อง ผลการเยือนไทยของรองประธานาธิบดี
สหรัฐฯ และออสเตรเลยี ในห้วงการประชุมเอเปค 
- 15 ธันวาคม 2565 นางสาวสมฤดี พู่พรอเนก รองอธิบดี
กรมยุโรปเรื่อง บทบาทของไทยในงาน GSSD Expo 2022  
- 22 ธันวาคม 2565 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรม
สารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผล
การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบยีในห้วงการ
ประชุมเอเปค 
- 29 ธันวาคม 2565 นางมาระตี นะลิตา อันดาโม 
ผู้อ านวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ 
เรื่อง ศูนย์ข่าวฯ กรมสารนเิทศ และเบื้องหลังความส าเร็จ
ในช่วงการประชุมเอเปค 2022 
รายการ “MFA Update”  
- 2 ธันวาคม 2565 นางมาระตี นะลิตา อันดาโม 
ผู้อ านวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ 
เรื่อง Behind the scenes at the Media Center with 
Thai and foreign media during the AELW 
- 23 ธันวาคม 2565 นางสาวปรารถนา ดิษยทัต 
ผู้อ านวยการกองยุโรปตะวันตก เรือ่ง Outcomes of the 
Visit of the French President during APEC 2022  
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- 30 ธันวาคม 2565 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์ เรื่อง Roles of Royal Thai Embassy in 
promoting Thailand’s Trade and Investment 
Opportunities in Singapore 
รายการนักการทูต the Series x APEC 2022 Thailand 
กรมสารนิเทศไดผ้ลติรายการ “นักการทูต the Series”  
เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับอาชีพนักการทูตและภารกิจ
ของกระทรวงการต่างประเทศทางช่อง Youtube MFA 
Thailand Channel และเผยแพรทุ่กวันเสาร์  
เวลา 19.00 น. จ านวน 8 ตอน ตั้งแต่ 
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 โดยในเดือนธันวาคม 2565 
ได้เผยแพร่ จ านวน 2 ตอน ได้แก่ 
- 3 ธันวาคม 2565 นักการทูต the Series x APEC 
2022 Thailand EP 7 ความเป็นเจ้าบ้านแบบไทยใน APEC 
2022 Thailand 
- 10 ธันวาคม 2565 นักการทูต the Series x APEC 
2022 Thailand EP 8 APEC 2022 Thailand  
ความภาคภูมิใจของไทยท้ังชาต ิ

 
 


