
 

 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

             ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๑ 
การปกป้องและ 
เชิดชูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 
๑.๑ สืบสาน รักษา 
ต่อยอดศาสตร์
พระราชาและ
โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าร ิ
ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
มาเป็นหลักส าคญั 

๑. โครงการจัดท า
บทความเพ่ือ
เทิดพระเกียรติ 
และเผยแพร่บทบาท
ของสถาบนัหลัก 
ของชาติในด้านการ
พัฒนาประเทศ  

กรมสารนิเทศได้เผยแพรบ่ทความเผยแพร่พระเกยีรตคิุณ

สถาบันหลักของชาติในการส่งเสรมิศิลปาชีพและผ้าไหมไทย 
เรื่อง “Art of the Loom : the Future of Sustainable 

Fashion” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  
๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ ผ่านเครือข่ายของสถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร ท่ัวโลก และส านักงาน
การค้าและเศรษฐกิจไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมสารนิเทศ 

 

 

 

 

นโยบายหลักด้านที่ ๑ 
การปกป้องและ 
เชิดชูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 
๑.๒ ต่อยอดการ
ด าเนินการของหน่วย

๒. การจัดกิจกรรม  
จิตอาสาพระราชทาน   
ของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก  
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า Dzban ในเขตอนุรักษ์ Divoka 
Sarka กรุงปราก เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  

    สอท. ณ กรุง
ปราก 



 - 2 - 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พระราชทานและ
ประชาชน จิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชด าร ิ

 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวงโดยการบริจาคอาหารและของใช้ส าหรับ
เด็ก ให้กับองค์กร Mothers Make a Difference 
ซึ่งช่วยเหลือและให้ท่ีพักแก่เยาวชนด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สอท. ณ กรุง
เทลอาวีฟ 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรตติน้ไม้จ านวน ๑๐๐ ต้น  
ณ Berakas Forest Recreation Park  
เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สอท. ณ บันดาร์
เสรเีบกาวัน 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวเอโนสไอเรส  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการบริจาคอุปกรณ ์
เครื่องเขียน สมุด ดินสอ จ านวน ๓๐๐ ชุด ให้กับโรงเรียน
ประถมศึกษา Thailandia เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 

    สอท. ณ กรุง 
บัวเอโนสไอเรส 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรล์ิน  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการมอบอาหารกล่อง
ให้กับผู้ไรบ้้านและผูต้กทุกข์ได้ยากท่ี Bahnhof Mission 
กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สอท.  
ณ กรุงเบอรล์ิน 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์  
จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับสตรีพิการที่เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ของสมาคมแม่หญิงพิการ นครหลวงเวียงจันทน์ มูลค่า 
๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สอท.  
ณ เวียงจันทน ์

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการมอบชุด ATK ให้กับชาวไทยใน
ภูมิภาคคิวชู โอกินาวะและจูโกะก ุเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๕  
 
 
 

    สกญ. ณ เมือง 
ฟุกุโอกะ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม 
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภมูิทัศน์ และ
ท าความสะอาด ณ วัดสันตจติตาราม เมืองริเอติ กรุงโรม 
เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สอท. ณ กรุงโรม 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการบริการกงสุลเป็น 
กรณีพิเศษให้แก่คนไทยเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ เมือง
เซี่ยงไฮ ้

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการมอบผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง  
ขนม และเครื่องดื่ม ให้กับสถานสงเคราะหเ์ด็ก Jido-in  
ซึ่งดูแลเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัว และได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ นคร
โอซากา 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการบริจาควัตถุดิบส าหรับการ

    สกญ. ณ เมือง
ชิงต่าว 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ประกอบอาหารเจให้กับวัดจา้นซาน เมื่อวันท่ี ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์
ท าความสะอาด เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ
อาหารแห้งให้กับ Mercy Home for Boys & Girls  
ซึ่งเป็นสถานอุปการะเด็กก าพร้า เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

    สกญ. 
ณ นครชิคาโก 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สตรี
สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้ง จ านวน ๖๕ คน และบริจาคเงินและ
สิ่งของให้กับองค์กร Annai Anbalayaa Trust  
เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ เมือง
เจนไน 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเช้ือไวรสั
โควิด-๑๙ ให้กับวัดไทยไวสาลี และวัดไทยนาลันทา  

    สกญ. ณ เมือง 
กัลกัตตา 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

รัฐพิหาร เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต  

จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการมอบเงินจ านวน ๑,๓๐๐ ยโูร  
ให้แก่องค์กร Frauenrecht ist Menschenrecht  
ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสตรตี่างชาติที่ยากไร้และประสบ
ปัญหา  

    สกญ. ณ นคร 
แฟรงก์เฟิร์ต 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการมอบตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารก
แรกคลอด มลูค่า ๔๘๕,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาล 
แขวงสะหวันนะเขต เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ แขวง 
สะหวันนะเขต 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนงิ  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการปลูกต้นไม้ที่บริเวณศาลาวดัไทยใน
เขตภูเขาชิงช่ิวชาน และท าบุญถวายข้าวสารและหน้ากาก
อนามัยให้กับวัดกวนอินฉานซื่อภูเขาชิงช่ิวชาน เมื่อวันท่ี 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ นคร 
หนานหนิง 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการบริจาคเงนิและบรจิาคโลหิตให้กับ 
สภาเสี้ยววงเดือนตุรกี เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สอท. ณ กรุง
อังการา 

 
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกับสถาบนัโลหิตวิทยาและการ
ถ่ายโลหติ จัดการบริจาคโลหิต มผีูบ้ริจาค จ านวน ๙๘ คน 
เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  

    สอท. ณ กรุง
ฮานอย 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหติ 
Causeway Bay Donor Centre และ Kwun Tong 
Donor Centre ซึ่งมีผู้บริจาคจ านวน ๔๘ คน เมื่อวันท่ี ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๕  

    สกญ. ณ เมือง
ฮ่องกง 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมนิ  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการถวายปจัจยัสนับสนุนการด าเนินงาน

    สกญ. ณ เมือง 
เซี่ยเหมิน 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ของวัดหนานผู่ถัว จ านวน ๔,๓๐๐ หยวน เมื่อวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ 
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
โดยการเป็นเจา้ภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุ
ภายใต้การดูแลขององค์กรการกศุล All Stars Home 
เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ จ านวน ๓๐ คนเมื่อวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ และมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ 
ให้กับองค์กรดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ เมือง
มุมไบ 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยการท าความสะอาดบรเิวณรอบ
อุโบสถของวัดต้าฉือ นครเฉิงตู เมือ่วันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ นคร
เฉิงตู 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันตอิาโก  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

    สอท. ณ กรุง 
ซันติอาโก 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โดยการเลีย้งอาหารกลางวันแก่เดก็และเยาวชนในความ
ดูแลของศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนอัลเดอัส อินฟันติล
เลส เอสเซโ่อ เอสเซ่ ปียัน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 
๔.๑ สร้างบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยใน
ภูมิภาคและเวทีโลก 
๔.๒ เสรมิสร้างความ
เป็นปึกแผ่นของ
อาเซียน 
๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
๔.๔ ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านความ
มั่นคง 

๑. การประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียน  

เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไดเ้ข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ที่กรุงพนมเปญ เพื่อเตรยีมการ
ส าหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี ๕๕ 
(๕๕th ASEAN Ministerial Meeting: AMM) โดยไดย้้ า
การเตรียมพร้อมรับมือปัญหาท้าทาย ส่งเสรมิความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของอาเซียน ผลักดันความสัมพันธ์กับคู่เจรจา   

    กรมอาเซียน 

๒. การประชุม
คณะกรรมาธิการ
ส าหรับเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ 
ในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ และการ
ประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน
กับคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน   

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่กรุงพนมเปญ นายธานี ทองภักดี 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไดเ้ป็นผู้แทนรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เข้าร่วม (๑) การประชุมคณะกรรมาธิการส าหรับเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast 
Asia Nuclear Weapon-Free Zone Commission: 
SEANWFZ Commission) เพื่อส่งเสริมใหภู้มิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอดและไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ และ (๒) การประชุมรัฐมนตรตี่างประเทศ
อาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (ASEAN Foreign Ministers’ Interface 

    กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

with AICHR Representatives) เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค   

๓. การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน 
และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อวันท่ี ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทีก่รุงพนมเปญ           
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ เข้าร่วม (๑) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งท่ี ๕๕ โดยไดส้นับสนนุความร่วมมือเพื่อ
รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ผลักดันการสร้างประชาคม
อาเซียน จัดท าวิสัยทัศน์หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ เตรยีมการ
ประชุมสดุยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๔๐ และ ๔๑ และรับรอง
เอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ๑๑ ฉบับ (๒) การประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซยีน-รัสเซีย โดยไดส้นับสนุน
ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ และเสนอ
ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยภีายใต้แนวคดิ 
STI on BCG และ (๓) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก  ครั้งท่ี ๒๙  (29th ASEAN Regional Forum: 
ARF) โดยได้สนับสนุนให้กลไก ARF ส่งเสรมิสันติภาพและ
ความมั่นคง ในภูมิภาค ผ่านแนวทางหารือและความ
ร่วมมือ  

    กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 
๔.๔ ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านความ
มั่นคง  
 

การด าเนินการให้ระบบ 
e-Visa สามารถใหบ้ริการ 
ได้ครบกระบวนการ 
ทั้งการเช่ือมโยงข้อมูล
กับส านักงานตรวจคน 
เข้าเมือง (สตม.)  
และการปรับปรุง
กฎระเบียบให้รองรับ
ระบบดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ในการ
ให้บริการชาวต่างชาต ิ
ที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย โดย
มุ่งเน้นการหลีกเลี่ยง
พบปะหรือสมัผสั
บุคคลและอ านวย
ความสะดวก 
ให้เกิดความรวดเร็ว 
เช่น การใช้ดิจิทัล 
แพลทฟอร์ม หรือ 
บริษัทตัวแทน เป็นต้น 

๑. โครงการศูนย์ข้อมลูการตรวจลงตราของไทย (Visa Data 
Center) 
 ๑.๑ กระทรวงฯ จัดประชุมประจ าสัปดาหร์่วมกับบริษัท 
จันวาณิชย์ (บริษัทฯ คูส่ัญญาของกระทรวงฯ ที่เป็นผู้รับจ้าง
ด าเนินโครงการฯ) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Visa  
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน เมื่อวันท่ี ๔ ๑๑ ๑๘ และ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ 
 ๑.๒ ปัจจุบัน ระบบ e-Visa แบบไร้แผ่นปะ  
เปิดให้บริการ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ทั้งหมด ๒๙ แห่ง ใน ๑๕ ประเทศในภูมิภาคยโุรป  
อเมริกาเหนือ ประเทศจีน และเกาหลีใต ้
 
๒. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมลูการตรวจลงตราของไทย (Visa 
Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Visa) 
 ๒.๑ การเช่ือมโยง Visa Data Center (VDC) ของ
กระทรวงฯ กับระบบ Biometric ของ สตม. ซึ่งผลการ
เชื่อมโยงข้อมูลในเดือน มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 ๒.๒ การพัฒนาระบบ e-Visa โดยไม่ใช้แผ่นปะตรวจ 
ลงตราฯ ซึ่งระบบฯ ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ ตาม TOR 
ของโครงการ และไดเ้ริ่มใช้งานไปแล้วในสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั้งหมด ๒๙ แห่ง 
 ๒.๓ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านักงาน  
ในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa 

    กรมการกงสลุ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 - กระทรวงฯ ได้อนุมตัิให้กรมการกงสุลด าเนิน
โครงการดังกล่าว และขณะนี้อยูร่ะหว่างการรอรับข้อมูล
เพิ่มเตมิจาก สอท./สกญ. 
 
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาและจดัท าร่างขอบเขต
ของงานระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร 
 ๓.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕ กรมการกงสุลได้มีค าสั่ง 
ที่ ๑๐๕/๒๕๖๕ แต่งตั้ง คกก. ก าหนดร่างขอบเขตของงาน
และ คกก. ก าหนดราคากลางโครงการฯ 
 ๓.๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕ กรมการกงสุล ได้มีค าสั่ง 
ที่ ๒๙๘/๒๕๖๕ แต่งตั้ง คกก. ก าหนดร่างขอบเขตของงาน
และ คกก. ก าหนดราคากลางโครงการฯ ใหม่ เนื่องจากมี
การเปลีย่นแปลงรายชื่อ คกก. 
 ๓.๓ ขณะนี้ คกก. อยู่ระหว่างการจัดท าร่างขอบเขตของ
งานและก าหนดราคากลางของโครงการฯ และจะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการต่อไป 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 
๔.๕ ขับเคลื่อนงาน
การทูตเชิงรุกเพื่อ
ประชาชน 

โครงการจดั 
หน่วยหนังสือเดินทาง
เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน/กงสุลสัญจร 
(ของขวัญปีใหม่ตลอด
ปี ๒๕๖๕) เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
จังหวัดใกล้เคียงตาม
นโยบายการทูตเพื่อ
ประชาชน 

กรมการกงสลุจดัหน่วยหนังสือเดนิทางเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน ดังนี้ 
๑. อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก ระหว่างวันท่ี ๓ – ๘ ส.ค. 
๒๕๖๕ ที่ห้องประชุม อ. แม่สอด โดยมผีู้มารับบริการทั้งสิ้น 
๒,๖๔๕ ราย  
 
๒. อ าเภอเมือง จังหวัดสรุินทร์ ระหว่างวันท่ี  
๒๖ – ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕ ที่หอประชุม อบจ. สุรินทร์ โดยมผีู้
มารับบริการทั้งสิ้น ๕,๐๐๖ ราย  

    

 

กรมการกงสลุ 

      

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก      
๔.๕ ขับเคลื่อนงาน

กิจกรรม APEC Media 
Focus Group ครั้งที่ ๖ 
และ ๗ 

กรมสารนิเทศ กต. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วม 
คณะอนุกรรมการด้านประชาสมัพันธเ์พื่อเตรียมการจัด 
การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกีย่วข้อง 
ในปี ๒๕๖๕ ด าเนนิกิจกรรมประชาสมัพันธ์สร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย 

    
 

กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การทูตเชิงรุกเพื่อ
ประชาชน 

ในปี ๒๕๖๕ ส่งเสรมิบทบาทของไทยบนเวทีโลกและ 
โดยจัดกจิกรรม APEC Media Focus Group เพื่อหารือและ
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าเกีย่วกับ
หัวข้อหลัก (Theme) และประเดน็ส าคัญ (Priorities) ในการเป็น
เจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ งาน APEC Media Focus 
Group ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕ ที่คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม. เชียงใหม่ ในหัวข้อ 
“Sustainable MSMEs, Women and Business” มีสื่อมวลชน
และผู้ที่เกีย่วข้องเข้าร่วมกวา่ ๗๐ คน มีการหารือเกี่ยวกบั
เป้าหมายส าคญัและตัวช้ีวัดความส าเร็จในการเปน็เจา้ภาพเอเปค
ของไทย บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพ
เอเปคให้บรรลุเป้าหมาย การแสดงบทบาทน าของไทยในการเป็น
เจ้าภาพ ประเด็นส าคญัยุคหลังโควิด-๑๙ และการท างานร่วมกนั 
ของหน่วยงานภาครัฐในยคุดิจิทลั การจัด APEC Media Focus 
รวม ๗ ครั้ง ในปี งปม. ๒๕๖๕  
๑. ณ ICON SIAM เพื่อหารือแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกับภาค
สื่อมวลชนในสาขาต่าง ๆ  เพื่อสร้างความตระหนักรูแ้ละความ
เข้าใจของสื่อมวลชนเกีย่วกับการเปน็เจ้าภาพเอเปคของไทย 
๒. ณ วังจันทร์วลัเลย์ จ.ระยอง หัวขอ้ “การขับเคลื่อน 
ข้อริเริม่ด้านความยั่งยืนใน EEC: บรรลุผลตามแนวทางเศรษฐกิจ 
BCG และเปา้หมายการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนย์”  
๓. ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม. ขอนแกน่ หัวข้อ "Smart City and 
Connectivity" 
๔. ณ มหดิลสิทธาคาร ม. มหดิล หัวข้อ “APEC and Business 
Sustainability”  
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕. ณ คณะรัฐศาสตร์ ม. เชียงใหม่ หวัข้อ Sustainable MSMEs, 
Women and Business  
๖. ณ Icon Siam หัวข้อ "Open. Connect. Balance: Building 
the Future of APEC through BCG Economy Model and 
Innovation", "Policy Support for Start-ups and Innovation 
in APEC" และ " ESG in Startup: Towards  
a Responsible and Balanced Ecosystem in APEC"  
๗. ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง หัวข้อ “APEC and Food Security: 
Sustainability beyond Global Uncertainties” 

 การแถลงข่าว 
การประชุมเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสเอเปค ครั้งท่ี ๓ 

กรมสารนิเทศจดัการแถลงข่าวผลการประชุมเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสเอเปคครั้งท่ี ๓ ที่ จ. เชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๓๑ ส.ค. 
๒๕๖๕ โดยปลัด กต. ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส
เอเปคปี ๒๕๖๕ แถลงข่าวร่วมกับ ดร. Rebecca Fatima 
Sta Maria ผู้อ านวยการบริหาร APEC ซึ่งถือการรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินการของไทยในการผลักดันตาม
ประเด็นหลัก OPEN. CONNECT. BALANCE. ในการเป็น
เจ้าภาพของไทยใหส้าธารณชนไทยและต่างชาติทราบ 
รวมทั้งเป็นการแสดงความพร้อมเดินหน้าเข้าสู่การประชุม
ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ พ.ย. ๒๕๖๕ 
ที่กรุงเทพฯ 

    กรมสารนิเทศ 

 - รายการวิทยุ "บันทึก
สถานการณ์" ทาง FM 
92.5 MHz 
(ภาษาไทย)             

-   กรมสารนิเทศท างานร่วมกับพนัธมิตรเพื่อขับเคลื่อน 
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการ
ต่างประเทศของรัฐบาล โดยเน้นการบูรณาการข้อมลู

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- รายการ “MFA 
Update”  
ทาง FM 88 MHz 
(ภาษาอังกฤษ) 
- รายการรักเมืองไทย
ทาง TNN 2 True 
Visions 784 
- รายการเวทีความคิด 
ทางวิทยุ FM 96.5 
(อสมท) ช่วงสายตรง         
จากกระทรวงการ
ต่างประเทศ 
- รายการ “Good 
Morning ASEAN” 
วิทยุ FM 100.5 (อส
มท) 
- รายการ 
Spokesman Live!!! 
- จัดท าวีดิทัศน์
ประชาสมัพันธ์
บทบาทของกระทรวง
การต่างประเทศ  
- จัดท า Infographic 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจด้านการ

ข่าวสารกับทุกภาคส่วนและใช้ช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ ท้ังสื่อ
ดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่ ได้แก่  
๑. การใหส้ัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone-in) ในรายการ
วิทยุของ สวท. คือ รายการ “บันทึกสถานการณ์”  
FM 92.5 (ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. และ “MFA Update” ทางคลื่น 
FM 88 (ภาษาอังกฤษ) ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๕ – 
๐๘.๒๐ น. และสามารถรับฟังผ่านทาง FB Live ของ 
สวท. และ MFA Youtube Channel ของกระทรวงฯ  
๒. การใหส้ัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย ด าเนินรายการ
โดย ดร.วีรชน นรานุต รองโฆษกกองทัพอากาศทาง TNN 
2 True Visions 784 
๓. การใหส้ัมภาษณ์ในรายการ “เวทีความคิด” วิทยุ FM 
96.5 (อสมท) ช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศ  
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๒๐.๓๕ – ๒๐.๕๘ น. 

๔. การใหส้ัมภาษณ์ในรายการ “Good Morning ASEAN”  
วิทยุ FM 100.5 (อสมท.) เวลา ๐๗.๑๕- ๐๗.๓๐ น. 
รายการ "บันทึกสถานการณ์"   
-  ส.ค. ๒๕๖๕ นางพิมพ์วดี โสวรตันพงศ์ ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารบุคคล ส านักงานปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ เรื่อง เส้นทางสู่อาชีพนักการทูต 
- ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ นายนรเศรษฐ์ ศรียมก นักการทตู
ปฏิบัติการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่างประเทศ 
ที่ส าคัญ  
- จัดท าคลิปสั้น
ประชาสมัพันธ์             
ให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านการตา่งประเทศ
ทางช่องทาง TikTok 
Instagram และ 
Facebook Story 
- จัดท าคลิปรายการ 
“นักการทูต the 
Series” จ านวน ๔ 
ตอน เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพนักการ
ทูตและภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องเผยแพร่ทาง
ช่องทาง Youtube 
MFA Thailand 
Channel 

กองแอฟริกา เรื่องเล่าของนักการทูตแรกเข้า 
- ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕ นายศศิวัฒน์ วอ่งสินสวัสดิ์ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เรือ่ง รัสเซียกับบทบาทใน
เอเปค  
- ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง การเปิดตัวเว็บไซต์ TICA -
Scholarships.comของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รายการ "MFA Update   
- ๕ ส.ค. ๒๕๖๕ นายรชา อารีพรรค ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมเศรษฐสมัพันธ์และความรว่มมือ กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เรื่อง Thailand : BIMSTEC 
Chairmanship 
- ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส เรื่อง Hilighted Roles of Royal Thai 
Consulate - General in LA 
- ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงบรสัเซลล์ เรื่อง Thailand’s Economic and 
Investment Opportunities in the EU/Brussels 
- ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง Launching of Website  
TICA -Scholarships.com 
รายการรักเมืองไทย  
- ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕ นายธานี แสงรตัน์ อธิบดีกรมสารนเิทศ
และโฆษก กต. เรื่อง BCG กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

รายการเวทีความคิด  
- ๔ ส.ค. ๒๕๖๕ นางพิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์ ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารบุคคล ส านักงานปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ และนายเอ้ยายา จอรถ นักการทูตปฎิบตัิการ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เรื่อง ไทยในเวที
โลก ปี ๒๕๖๕ : โอกาสและกา้วยา่งสู่การเป็นนักการทูต 
- ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ นายอภริัตน์ สคุนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เรือ่ง ไทยในเวทีโลก  
ปี ๒๕๖๕ : บทบาทและความส าคญัของตุรกีในสงคราม
ยูเครน - รสัเซีย และโอกาสของไทย  
- ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง ไทยในเวทีโลก ปี ๒๕๖๕ : 
การเปิดตัวเว็บไซต์ TICA -Scholarships.com และการ
จัดงาน GSSD Expo 
- ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต 
ณ กรุงโซล เรื่อง ไทยในเวทีโลก ป ี๒๕๖๕ : เรื่องน่ารู้ก่อน
เดินทางไปเกาหลีใต ้ 
รายการ Good Morning ASEAN  
- ๒ ส.ค. ๒๕๖๕ นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงมะนิลา เรื่อง โอกาสทางการคา้และการลงทุนระหว่าง
ไทยกับฟิลิปปินส์ภายใต้การเป็นเจา้ภาพเอเปคของไทยใน
ปี ๒๕๖๕ 
- ๙ ส.ค. ๒๕๖๕ นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงเวลลิงตัน เรื่อง นิวซีแลนดก์ับเศรษฐกิจ BCG 
- ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕ นายมนสัวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง บทบาทสหรฐัฯ ในเวทีเอเปค 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕ นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงฮานอย เรื่อง เวียดนามในเวทีเอเปค 
รายการ Spokesman Live!!! คุยรอบโลกกับโฆษก กต. 
กรมสารนิเทศได้จดัรายการ Spokesman Live!!! ซึ่งเป็น
การสัมภาษณบ์ุคลากรในกระทรวงการต่างประเทศ และ
บุคคลภายนอกในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ
ต่างประเทศ ด าเนินรายการโดยอธิบดีกรมสารนเิทศ หรือ
ข้าราชการกรมสารนิเทศ โดยในเดือน ส.ค. ๒๕๖๕ มีการ
สัมภาษณ์บุคคลส าคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ สัมภาษณ์นักการทูตรุ่นใหม่ของ
กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง “คลื่นลูกใหม่วงการทูต 
อาชีพในฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม” ตอนท่ี ๑  
- ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ สัมภาษณ์นักการทูตรุ่นใหม่ของ
กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง “คลื่นลูกใหม่วงการทูต 
อาชีพในฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม” ตอนที่ ๒ 
รายการนักการทูต the Series  
กรมสารนิเทศไดผ้ลติรายการ “นักการทูต the Series” 
เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับอาชีพนักการทูตและภารกิจ
ของกระทรวงการต่างประเทศทางช่อง Youtube MFA 
Thailand Channelและเผยแพรทุ่กวันเสาร์ เวลา ๑๙.๐๐ 
น. จ านวน ๑๓ ตอน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๕ ถึงวัน
เสาร์ที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๕ โดยในเดอืน ส.ค. ๒๕๖๕ ได้
เผยแพร่ จ านวน ๔ ตอน ได้แก ่
- ๖ ส.ค. ๒๕๖๕ นักการทตู the Series EP 6 พิธีการทูต 
เบื้องหลังความส าเร็จของการทตูไทย 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๕ นักการทูต the Series EP 7 นักการ
ทูต ผู้ส่งเสริมความเป็นไทยในต่างแดน 
- ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕ นักการทูต the Series EP 8 นักการ
ทูต ผู้รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕ นักการทูต the Series EP 9 นักการทูต 
ผู้ส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

  
สถานะเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ . 

  


