
 

 

  

 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓0 พฤศจิกายน 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 
ต่อยอด ศาสตร์
พระราชาและโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
มาเป็นหลักส าคญั 

โครงการจัดท า
บทความเพ่ือ
เทิดพระเกียรติ 
และเผยแพร่บทบาท
ของสถาบันหลัก
ของชาติในด้านการ
พัฒนาประเทศ   

เมื่อวันท่ี 4 พ.ย. 2565 กรมสารนิเทศ ได้จดัท าบทความ
เผยแพร่พระเกยีรตคิุณสถาบันหลกัของชาติด้านการศึกษา 
เรื่อง “A little learning goes a long way…” เผยแพร ่
ในนามของรองปลัดกระทรวงฯ (นายเชิดเกียรติ อัตถากร) 
โดยได้จัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศน าไปเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชนท้องถิ่นและเครือข่ายของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และได้รับรายงานจาก
ส านักงานในต่างประเทศว่าได้ด าเนินการเผยแพร่ผา่น
ช่องทางต่าง ๆ แล้ว อาทิ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 
ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก 
สถาบันการศึกษาท่ีท าการเรยีนการสอนวิชาไทยศึกษา 
สื่อมวลชนและสมาคมท้องถิ่น โดยสถานกงสลุใหญ่  
ณ เมืองเจดดาห์ ได้เผยแพร่บทความผ่านไลน์กลุ่มของ
นักศึกษาไทยมสุลิมในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียด้วย 
 

    
กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 คอนเสิร์ต 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕ กรมสารนิเทศได้เข้าร่วมสนบัสนุน
การจัดคอนเสิรต์ฯ โดยการเชิญคณะทูตต่างประเทศและ
หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ พร้อมคู่สมรส 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวณัณวรี นารีรตันราชกัญญา และชมการ
แสดงคอนเสริ์ตบทเพลงพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสริิวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยวงดรุิยางค์
ซิมโฟนีกรุงเทพ (RBSO) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย โดยมีเอกอัคราชทูตต่างประเทศและคู่
สมรสเข้าร่วมจ านวน ๓๕ ประเทศ ๕๔ คน และหัวหน้า
องค์การระหว่างประเทศ และคู่สมรส ๒ องค์การ ๔ คน 
โดยมผีู้บรหิารและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 
เข้าร่วมรบัรองคณะทูต 
 

คณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศต่าง

ช่ืนชมพระอัจริยภาพและพระราชกรณียกิจของสถาบัน

พระมหากษตัริย์ในด้านการท านุบ ารุงและส่งเสริม

    กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ศิลปวัฒนธรรม และตระหนักถึงความส าคญัของสถาบัน

พระมหากษตัริย์ที่มตี่อสังคมไทย 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 
๔.๑ สร้างบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยใน
ภูมิภาคและเวทีโลก 
 

โครงการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อ
ประเทศไทยในฐานะ
เจ้าภาพเอเปค 

ด าเนินโครงการเสรมิสร้างความเชือ่มั่นต่อประเทศไทยใน
ฐานะเจ้าภาพเอเปค (Global Media Partnership) ผ่าน
ส ำนักข่ำว Bloomberg สื่อเอกชนช้ันน าของสหรัฐฯ ซึ่งมี
ผู้ติดตามจ านวนมาก อาทิ ผู้บริหาร นักการเงิน นักลงทุน 
และนักธุรกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เพือ่สื่อสารมุมมองที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ 
ในต่างประเทศ โดยเน้นเผยแพร่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
อินเดีย และสหรัฐฯ ซึง่ Bloomberg ด าเนินการตาม
โครงการ ดังน้ี 
- การจัดท าเนื้อหาเฉพาะ (Advertorial – Custom 
Content) เป็นวีดิทัศน์สั้น ๒ ช้ิน เกี่ยวกับประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเอเปคท่ีไทยให้ความส าคัญ ได้แก่  
(๑) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และ 
(๒) โครงการส าคญัของ EECi ซึ่งได้น าเสนอผ่านเครือข่าย 
สื่อสังคมของส านักข่าว Bloomberg แล้ว 

    
กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- รายการพิเศษ (Editorial - Segment) และสื่อ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ก่อนการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจ
เอเปค  
- การเสนอข่าวในช่วงการประชุม (Editorial – On-Air 
Coverage) โดยตั้ง studio เคลื่อนที่ในสถานท่ีประชุมผู้น า
เขตเศรษฐกจิเอเปค (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) และ 
APEC CEO Summit โดยมสีกู๊ปข่าวพิเศษ ไฮไลต์การ
ประชุม และการสัมภาษณ์บุคคลตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วมการ
ประชุมของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ 

โครงการจัดเตรียม
และตกแต่งสถานที่
พร้อมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์
ปฏิบัติการ
สื่อมวลชน ส าหรับ
การประชมุผู้น าเขต
เศรษฐกิจเอเปค  
ปี 2565 

ศูนย์สื่อมวลชนช่วงการประชุมผู้น าฯ (14 – 19 พ.ย. 
2565) ใช้พื้นที่ Hall 5 – 8 ช้ัน LG ของศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ซึ่งมีพ้ืนท่ีรวม 22,750 ตร.ม. 
โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการตา่งประเทศได้จัดเตรียม
ความพร้อมของศูนย์ข่าวฯ ในส่วนของโครงสร้าง การจดั
พื้นที่ใช้ประโยชน์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
ส าหรับการท าข่าวของผู้สื่อข่าว 
ศูนย์สื่อมวลชนประกอบด้วย 5 พ้ืนท่ีหลัก คือ  
 (1) พ้ืนท่ีท างานสื่อมวลชน (Press Working Space)  
สามารถรองรับสื่อมวลชนได้ 2,000 คน  
(2) พ้ืนท่ีแถลงข่าว (200 ท่ีนั่ง) และห้องบรรยายสรุป  
(50 ท่ีนั่ง) จ านวน 2 ห้อง 

    
กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(3) พื้นที่ห้องอาหารและสันทนาการ รองรับได้ 2,000 ที่น่ัง 
(4) ห้องปฏิบัติการส าหรับส านักข่าวต่าง ๆ (Media Booths) 
60 ห้อง 
(5) พ้ืนท่ีนิทรรศการจากพันธมติรด้านการประชาสมัพันธ์  
- มีสื่อมวลชนเข้ามาปฏิบตัิหน้าทีก่ว่า 2,000 คน มีการ
น าเสนอข่าวการประชุมในทุกช่องทาง และมีการน าเสนอ
ข่าวในแง่บวก ซึ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในทุกด้าน
จากการเป็นเจ้าภาพเอเปค รวมถงึ soft power ตลอดจน
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 

การจัดจ้าง Host 
Broadcaster  
การประชมุผู้น าเขต
เศรษฐกิจเอเปค  
ปี 2565 

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เปน็แม่ข่าย Host 
Broadcaster ในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคและ
การประชุมทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้บริการสญัญาณภาพและเสียง
ในระบบความคมชัดสูง รวมทั้งบรกิารด้านการแพร่ภาพอ่ืน
แก่สื่อมวลชน ณ ศูนย์กระจายเสียงแพร่ภาพนานาชาติ 
(ศูนย์ IBC) โดยมีบริการประกอบด้วย  
(1) จุดการกระจายสัญญาณภาพและเสียงพูลฟีดผ่าน 
ดร็อปเอ้าท์ด้วยสายสัญญาณ HD-SDI เพื่อให้บริการ
สื่อมวลชนที่ไม่ไดล้งทะเบยีนบูธสือ่มวลชน จ านวน 50 จดุ 
(2) จุดรายงานสดแกส่ื่อมวลชน รอบ ๆ บริเวณพื้นที่ท างาน
สื่อมวลชน จ านวน 10 จุด 
(3) จัดเตรียมบูธสื่อมวลชน ขนาดพื้นท่ี 15 ตร.ม.  
จ านวน 60 บูธ  

    
กรมสารนิเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(4) ระบบจดัเก็บภาพและเสียง 
โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
หัวข้อหลักการเป็น
เจ้าภาพเอเปค 
ของไทย ปี 2565 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของที่ระลึกสื่อมวลชน
จ านวน 2,500 ชุด ที่ร่วมท าข่าวการประชุมเอเปค  
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่เน้นการใช้วัสดุที่เป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ และย่อยสลาย 
ได้ง่าย 

 
  

  
กรมสารนิเทศ 

4.5 ขับเคลื่อนงาน
การทูตเชิงรุกเพื่อ
ประชาชน 

โครงการศูนย์ข้อมลู
การตรวจลงตรา 
ของไทย (Visa 
Data Center) 

1. กระทรวงฯ จัดประชุมประจ าสปัดาห์ร่วมกับบริษัท  
จันวาณิชย์ (บริษัทฯ คูส่ัญญาของกระทรวงฯ ที่เป็นผู้รับจ้าง
ด าเนินโครงการฯ) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Visa ให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เมื่อวันท่ี ๓ ๑๐ ๑๔ และ ๒๔ พ.ย. 25๖๕ 
2. วันท่ี ๑ พ.ย. ๖๕ กระทรวงฯ ได้ขยายการให้บริการ e-
Visa แบบไร้แผ่นปะไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่อีก ๙ แห่ง ท้ังนี้ ปัจจุบนั ระบบ e-Visa แบบไร้
แผ่นปะ เปดิให้บริการ ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถาน
กงสุลใหญ่ทั้งหมด ๓๘ แห่ง ใน ๒๓ ประเทศ ในภูมิภาค
ยุโรป อเมริกาเหนือ ประเทศจีน และเกาหลีใต้  
3. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ ๔๓ แห่งเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-
Visa 

    กรมการกงสลุ 

 ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินการด้านการ

กรมสารนิเทศท างานร่วมกับพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อน      
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการ

    กรมสารนิเทศ 



 - 7 - 

นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่างประเทศแก่
ประชาชน 

ต่างประเทศของรัฐบาล โดยที่เดือน พ.ย. 2565 เป็นเดือน
ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผูน้ าเขตเศรษฐกิจเอเปค 
กระทรวงฯ ได้เน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการ 
บูรณาการกับทุกภาคส่วนและใช้ช่องทางสื่อสารที่มีอยู ่
ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่ ได้แก่  
(1) การให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone-in) ในรายการ
วิทยุของ สวท. คือ รายการ “บันทึกสถานการณ์” FM 92.5 
(ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 08.30 – 
08.45 น. และ “MFA Update” ทางคลื่น FM 88 
(ภาษาอังกฤษ) ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.05 – 08.20 
น. และสามารถรับฟังผ่านทาง FB Live ของ สวท. และ 
MFA Youtube Channel ของกระทรวงฯ  
(2) การให้สัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย ด าเนินรายการ
โดยดร.วีรชน นรานตุ รองโฆษกกองทัพอากาศทาง TNN 2 
True Visions 784 
(3) การให้สัมภาษณ์ในรายการ “เวทีความคิด” วิทยุ FM 
96.5 (อสมท) ช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศ 
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.35 - 20.58 น. 
(4) การให้สัมภาษณ์ในรายการ “บ่ายนี้มีค าตอบ”  
ทาง ช่อง 9 MCOT HD 
(5) รายการ APEC พร้อม ไทยพรอ้ม ทาง NBT 2 HD 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) รายการ The Ambassador ทาง FM 88 
(7) รายการเช้านี้ประเทศไทย ทางช่อง 5 HD 
(8) รายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว (ทาง 
Youtube สถาบันพระปกเกล้าฯ)  
(9) รายการ Voice of the Nation  
(10) รายการเรื่องดังหลังข่าว ทาง NBT2 HD 
(11) รายการ เคลียร์คัดชัดเจน ทาง ช่อง 9 MCOT HD 
(12) รายการฟังหู ไว้หู ทางช่อง 9 MCOT HD 
(13) รายการเนช่ันทันโลก ทาง NTV World News 
(14) รายการคุยตามข่าว ทางช่อง 9 MCOT HD 
มีบุคคลต่าง ๆ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ดังน้ี     
รายการ "บันทึกสถานการณ์"   
- 3 พ.ย. 2565 นางสาวศิรินธรา อัตถากร นักการทูต
ช านาญการพิเศษ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว  
เรื่อง บทบาทของพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์การเป็น
เจ้าภาพจดัประชุม APEC 2022  
- 4 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรตัน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ
และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง นับถอยหลังสู่
การเป็นเจา้ภาพการจัดประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- 10 พ.ย. 2565 ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลักทรพัย์ เกียรตินาคินภัทร 
จ ากัด (มหาชน) Thai Educator 
- APEC Voices of the Future (2022) เรื่อง กิจกรรม 
Voice of the Future: บทบาทของเยาวชนไทยในการ
ประชุมเอเปค 2022 
- 17 พ.ย. 2565 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การเป็นเจ้าภาพเอเปค 
FTAAP และประโยชน์ที่ไทยจะไดร้ับ 
- 18 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรตัน์ โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศ หัวข้อ จับตาการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย 
 - 21 พ.ย. 2565 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรม
สารนิเทศและรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ เรื่อง สรุปผล
จากการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค 
- 24 พ.ย. 2565 นายเกษมสิทธ์ิ ปฐมศักดิ์ ประธาน
ผู้อ านวยการการจัดงาน APEC CEO Summit 2022 และ
กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจเอ เรื่อง APEC CEO 
Summit 2022: โอกาส อนาคตประเทศไทย 
รายการ "MFA Update”   
- 4 พ.ย. 2565 นางณัฐนันท์ รจนกร ผู้อ านวยการส านัก 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง 
APEC Future Food for Sustainability 
- 11 พ.ย. 2565 ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลักทรพัย์ เกียรตินาคินภัทร 
จ ากัด (มหาชน) Thai Educator, APEC Voices of the 
Future (2022) เรื่อง กิจกรรม Voice of the Future: 
บทบาทของเยาวชนไทยในการประชุมเอเปค ๒๐๒๒ 
- 18 พ.ย. 2565 นางสาวเมธาว ีทัศนาเสถียรกิจ ผู้ก่อตั้ง 
Vulcan Coalition เรื่อง Social Innovation: Creative, 
Inclusive and Accessible Technology for all 
- 25 พ.ย. 2665 นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคม
ธนาคารไทย เรื่อง APEC CEO Summit: an opportunity 
for Thailand 
รายการรักเมืองไทย  
7 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรัตน ์อธิบดีกรมสารนิเทศและ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง เส้นทางนักการทูต 
รายการเวทีความคิด  
- 3 พ.ย. 2565 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรม
ประชาสมัพันธ์ เรื่อง ไทยในเวทีโลก ปี 2565:  
การน าเสนอนวัตกรรมอาหารไทยในอนาคตในช่วง 
การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค  
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- 10 พ.ย. 2565 นายทวีศักดิ์ เผา่พัลลภ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตนิาคินภัทร จ ากัด 
(มหาชน) Thai Educator, APEC Voices of the Future 
(2018 – 2022) เรื่อง ไทยในเวทีโลกปี 2565 : กิจกรรม 
APEC 2022 Voices of the Future เยาวชนไทย 
- 17 พ.ย. 2565 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธาน
คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 
WHA เรื่อง ไทยในเวทีโลกปี 2565: บทบาทเอกชนไทยกับ
การขับเคลื่อนธรุกิจให้สอดรับกับเป้าหมายเศรษฐกิจ BCG 
- 24 พ.ย. 2565 นายเกษมสิทธ์ิ ปฐมศักดิ์ ประธาน
ผู้อ านวยการการจัดงาน APEC CEO Summit 2022 และ
กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค เรื่อง ไทยใน
เวทีโลกปี 2565 : ผลการประชุม APEC CEO Summit 
2022: ประเทศไทยได้อะไร  
รายการบา่ยนี้มีค าตอบ  
- 11 พ.ย. 2565 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรม
สารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 
 เรื่อง นับถอยหลังสู่การประชุมผูน้ าเขตเศรษฐกิจเอเปค 
รายการ APEC พร้อม ไทยพร้อม 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- 19 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรตัน์ โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประเด็น การส่งมอบต าแหน่งเจ้าภาพให้กับ
สหรฐัฯ /สรุปภาพรวมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย 
- 19 พ.ย. 2565 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรม
สารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  
ประเด็น:ภาพรวม/ความส าเร็จการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย 
รายการเช้านี้ประเทศไทย  
- 23 พ.ย. 2565 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรม
สารนิเทศ และรักษาการอธิบดีกรมสารนเิทศ หัวข้อ 
ความส าเร็จของการประชุมผู้น า APEC 2022 
รายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว (สถาบัน
พระปกเกลา้ฯ) 
- 8 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรัตน์ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน 
ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกกต. หัวข้อ คนไทยได้อะไรจาก APEC 
2022  
รายการ Voice of the Nation  
12 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรัตน์ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน 
ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษก กต. เรื่อง Countdown to APEC 
2022: Host Thailand faces tough balancnig act  
รายการเรื่องดังหลังข่าว  
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- 18 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรตัน์ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน 
ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษก กต. เรื่อง ภาพรวมที่ไดร้ับเสียงสะท้อน
จากการประชุม APEC 2022 
รายการ เคลียร์คัดชัดเจน  
- 17 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรตัน์ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน 
ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษก กต. เรื่อง คนไทยได้อะไรจาก APEC 
2022 
รายการเนช่ันทันโลก  
- 18 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรตัน์ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน 
ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกกต. เรื่อง ภาพรวมการประชุมผู้น า
เอเปคตลอดสัปดาห์  
รายการคยุตามข่าว  
- 25 พ.ย. นายธานี แสงรัตน์ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน  
ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษก กต. ประเด็น การเยือนไทยของ 
รองประธานาธิบดสีหรัฐฯ ในห้วงการประชุมเอเปค 
รายการนักการทูต the Series x APEC 2022 Thailand 
กรมสารนิเทศไดผ้ลติรายการ “นักการทูต the Series” 
เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับอาชีพนักการทูตและภารกิจ
ของกระทรวงการต่างประเทศทางช่อง Youtube MFA 
Thailand Channel และเผยแพรทุ่กวันเสาร์ เวลา  
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

19.00 น. จ านวน 2 ตอน ตั้งแตว่ันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2565 
โดยในเดือน พ.ย. 2565 ไดเ้ผยแพร่ จ านวน 5 ตอน ได้แก ่
- 5 พ.ย. 2565 นักการทูต the Series x APEC 2022 Thailand  
EP 2 สามัคคีคือพลัง เบื้องหลัง APEC 2022 Thailand 
- 12 พ.ย. 2565 นักการทตู the Series x APEC 2022 
Thailand EP 3 Bangkok Goals on BCG แนวคิดไทย 
ก้าวไกลในเวที APEC 
- 19 พ.ย. 2565 นักการทูต the Series x APEC 2022 
Thailand EP 4 “APEC Communication Partners ภาค
ธุรกิจกับการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ APEC” 
- 19 พ.ย. 2565 นักการทตู the Series x APEC 2022 
Thailand EP 5 จัดทัพเตรียมความพร้อมรับผู้น า APEC 
- 26 พ.ย. 2565 นักการทูต the Series x APEC 2022 
Thailand EP 6 สัปดาห์การประชุมผู้น า APEC 2022 
THAILAND 
รายการฟังหู ไว้หู  
- 16 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรตัน์ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน 
ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกกต. เรื่อง คนไทยได้อะไรจาก APEC 
2022 (ตอนที่ 1)  
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นโยบายรัฐบาล 
 

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- 17 พ.ย. 2565 นายธานี แสงรตัน์ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน 
ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกกต. เรื่อง คนไทยได้อะไรจาก APEC 
2022 (ตอนที่ 2) 
- 5 พ.ย. 2565 นักการทูต the Series x APEC 2022 
Thailand EP 2 สามัคคีคือพลัง เบื้องหลัง APEC 2022 
Thailand 
- 12 พ.ย. 2565 นักการทูต the Series x APEC 2022 
Thailand EP 3 Bangkok Goals on BCG แนวคิดไทย 
ก้าวไกลในเวที APEC 
- 19 พ.ย. 2565 นักการทูต the Series x APEC 2022 
Thailand EP 4 “APEC Communication Partners  
ภาคธุรกิจกับการสนับสนุนการเปน็เจ้าภาพ APEC 
รายการ The Ambassador 
- 22 พ.ย. 2565 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรม
สารนิเทศ และรักษาการอธิบดีกรมสารนเิทศ ประเด็น:  
My work as a diplomat and APEC 2022 Thailand’s 
success stories 

 


