
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดกระบี่) 
และการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 

 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ต้ังแต่วันที่ 1 – 18 พฤศจิกายน 2564  
 

สื่อโทรทัศน์ 
 

สื่อวิทยุ 
 

สื่อดิจิทัล 
 

สื่อกิจกรรม 

ก่อนการประชมุ (1 – 14 พ.ย.64) ก่อนการประชมุ (1 – 14 พ.ย.64) ก่อนการประชมุ (1 – 14 พ.ย.64) ก่อนการประชมุ (1 – 14 พ.ย.64) 
1. ข่าว/สกู๊ปข่าว/รายงานข่าว (16 ข่าว) 
 (NBT South และ NBT2HD) 
-สทท.ภก จ ำนวน 6 ข่ำว  
-สทท.สฎ จ ำนวน 6 ข่ำว 
-สทท.นศ จ ำนวน 4 ข่ำว 
ประเด็น 
- กำรเตรยีมควำมพร้อมของพื้นที่ 
-ก ำหนดกำรเดินทำงของนำยกรัฐมนตร/ีภำรกิจ
ของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ท่ีก ำหนด
ปฏิบัติรำชกำรในพ้ืนท่ี (ลงมำเพื่ออะไร ประชำชน
ในพื้นที่ได้ประโยชน์อะไร) 
- กำรเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำรทีผ่่ำนมติ ครม.  
ให้ควำมเห็นชอบแล้ว  
-ประเด็นข้อเสนอของจังหวัด / กรอ.กลุ่มจังหวดั
ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน เสนอต่อที่ประชุม ครม./กรอ.  
-ควำมส ำคญัของจุดตรวจเยี่ยมนำยกรัฐมนตรี 
ควำมเป็นมำ ท ำอะไร ประชำชนได้รับประโยชน์
อย่ำงไร 
1.ท่ำอำกำศยำน จ.กระบี ่
2.ศูนย์พัฒนำประสิทธิภำพกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
และสร้ำงควำมปลอดภัยทำงกำรท่องเที่ยว จ.กระบี ่

1. ข่าว/รายงานข่าว/สกู๊ปข่าว  (40 ข่าว) 
1.1 สวท.กบ/สวท.พง/สวท.ภก/สวท.รน/สวท.ตป 
สถำนีละ 5 ข่ำว รวม 25 ข่ำว 
1.2 สวท.ชพ/สวท.สฎ/สวท.นศ/สวท.ทส/สวท.สม 
สถำนีละ 3 ข่ำว รวมเป็น 15 ข่ำว 
ประเด็น 
- กำรเตรยีมควำมพร้อมของพื้นที่ 
-ก ำหนดกำรเดินทำงของนำยกรัฐมนตร/ีภำรกิจ
ของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ท่ีก ำหนด
ปฏิบัติรำชกำรในพ้ืนท่ี (ลงมำเพื่ออะไร ประชำชน
ในพื้นที่ได้ประโยชน์อะไร) 
- กำรเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำรทีผ่่ำนมติ ครม.  
ให้ควำมเห็นชอบแล้ว  
-ประเด็นข้อเสนอของจังหวัด / กรอ.กลุ่มจังหวดั
ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน เสนอต่อที่ประชุม ครม./กรอ.  
อำทิ โครงกำรศึกษำระบบเชื่อมโยงโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงบก ทำงน้ ำ ระบบรำงและอำกำศ 
(Multimodal Transportation) โครงกำรศึกษำ 
Krabi Sandbox Maritime Hub เพื่อรองรับ
โครงกำรศูนย์กลำงด้ำนกำรท่องเที่ยวและขนส่ง

1. เพจส านักประชาสมัพันธ์เขต 5  
กรมประชาสมัพันธ์ (กปด.)  
1.1 ผลิตและเผยแพร่Digital Content (25 ชิ้น) 
- ข่ำวออนไลน์ จ ำนวน 13 ช้ิน 
- อินโฟกรำฟิก จ ำนวน 5 ช้ิน 
- story post (คลี่ประเด็น) จ ำนวน 5 ช้ิน 
- คลิป จ ำนวน 2 ช้ิน 
ประเด็น 

-กำรเตรยีมควำมพร้อมของพื้นที่ 
-ก ำหนดกำรเดินทำงของนำยกรัฐมนตร/ีภำรกิจของ
นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่ก ำหนดปฏิบัติ
รำชกำรในพ้ืนท่ี (ลงมำเพื่ออะไร ประชำชนในพ้ืนท่ีได้
ประโยชน์อะไร) 
- กำรเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำรทีผ่่ำนมติ ครม.  ให้
ควำมเห็นชอบแล้ว  
-ประเด็นข้อเสนอของจังหวัด / กรอ.กลุ่มจังหวดั
ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน เสนอต่อที่ประชุม ครม./กรอ.  
อำทิ โครงกำรศึกษำระบบเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงบก ทำงน้ ำ ระบบรำงและอำกำศ (Multimodal 
Transportation) โครงกำรศึกษำ Krabi Sandbox 
Maritime Hub เพื่อรองรับโครงกำรศูนย์กลำงด้ำน

1.การบริหารจัดการ (สขร.) 
วำงแผน/เตรียมกำร/ประชุม/ตดิตำมประเมินผล
และจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำน)  
1.1 จัดท ำโครงกำรประชำสมัพันธ์กำรประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนท่ีฯ/ 
ขอสนับสนุนงบประมำณ กปส. 
1.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำร Action plan 
1.3 จัดท ำค ำสั่งคณะท ำงำน 
1.4. จัดตั้งศูนย์ประชำสัมพันธ์ฯ  
1.5 จัดประชุมเตรียมงำน/ประสำนงำนในภำพรวม 
2. ประสานงานในพื้นที ่(ส.ปชส.กบ) 
2.1 ร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมกับทำงจังหวัด/
ลงพื้นที่กับส่วนหน้ำฯ/ท ำประเด็น 

2.2 เตรียมข้อมูล สถำนท่ี ก ำหนดกำร ข้อเสนอ
แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของจังหวัด 

2.3 ท ำบัตรสื่อมวลชน 

2.4 รวมคลังข้อมลูภำพ/วดีิโอสนบัสนุนเครือข่ำย
สื่อมวลชน 

3. ผลิตข่าวลงถังข่าว/ข่าวแจก   
- ส.ปชส.กบ ส.ปชส.พง  ส.ปชส.ภก  ส.ปชส.รน 
- ส.ปชส.ตง  ส.ปชส.สต (สปข.6) 

  สถานะ 11 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น.  
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3.ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน จ.กระบี ่
4.ชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนคลองหรูด (คลองน้ ำใส) 
5.อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี 
ต.อ่ำวนำง จ.กระบี่  
-แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญในพื้นที่  
-หัวข้อสกู๊ป ก่อนกำรประชุม 5 เรือ่ง ดังนี้ 
1.กำรฉีดวัคซีนและกำรเปิดประเทศ ฟ้ืนฟูกำร
ท่องเที่ยวอันดำมัน 
2.ควำมคำดหวังของภำคธุรกิจ กับกำรประชุม 
ครม.สัญจร 
3.กำรพัฒนำศูนย์เรยีนรู้วัฒนธรรมอันดำมันและ
กำรส่งเสริม OTPO อันดำมัน 
4.กำรปรับปรุงท่ำเทยีบเรือโดยสำร ท่องเที่ยวปำก
คลองจิหลำด ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน 
5.กำรพัฒนำโครงสร้ำงสำธำรณสขุรองรับกำร
ท่องเที่ยวอันดำมัน+ Andaman Maritime Hub 

ทำงทะเล Andaman Maritime Hub และ
โครงกำร Andaman Go Green  
-ควำมส ำคญัของจุดตรวจเยี่ยมนำยกรัฐมนตรี 
ควำมเป็นมำ ท ำอะไร ประชำชนได้รับประโยชน์
อย่ำงไร 
1.ทำงอำกำศยำน จ.กระบี ่
2.ศูนย์พัฒนำประสิทธิภำพกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
และสร้ำงควำมปลอดภัยทำงกำรท่องเที่ยว จ.กระบี ่
3.ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน จ.กระบี ่
4.ชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนคลองหรูด (คลองน้ ำใส) 
5.อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี 
ต.อ่ำวนำง จ.กระบี่  
- แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญในพื้นที่ 

กำรท่องเที่ยวและขนส่งทำงทะเล Andaman 
Maritime Hub และโครงกำร Andaman Go Green 
-ควำมส ำคญัของจุดตรวจเยี่ยมนำยกรัฐมนตรี ควำม
เป็นมำ ท ำอะไร ประชำชนได้รับประโยชน์อย่ำงไร 
1.ทำงอำกำศยำน จ.กระบี ่
2.ศูนย์พัฒนำประสิทธิภำพกำรใหค้วำมช่วยเหลือและ
สร้ำงควำมปลอดภัยทำงกำรท่องเทีย่ว จ.กระบี ่
3.ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน จ.กระบี ่
4.ชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนคลองหรูด (คลองน้ ำใส) 
5.อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี ต.
อ่ำวนำง จ.กระบี่  
- แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญในพื้นที่ 

ประเด็น 
- กำรเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำรทีผ่่ำนมติ ครม.  
ให้ควำมเห็นชอบแล้ว  
-ประเด็นข้อเสนอของจังหวัด / กรอ.กลุ่มจังหวดั
ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน เสนอต่อที่ประชุม ครม./กรอ.  
อำทิ โครงกำรศึกษำระบบเชื่อมโยงโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงบก ทำงน้ ำ ระบบรำงและอำกำศ 
(Multimodal Transportation) โครงกำรศึกษำ 
Krabi Sandbox Maritime Hub เพื่อรองรับ
โครงกำรศูนย์กลำงด้ำนกำรท่องเที่ยวและขนส่ง
ทำงทะเล Andaman Maritime Hub และ
โครงกำร Andaman Go Green  
- ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวรองรับกำรเปิดประเทศ
อย่ำงปลอดภัย  
- กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใตฝ้ั่งอันดำมัน 
ประกอบด้วย กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวท่ีมี
มำตรฐำนและคณุภำพระดับโลก กำรเพิ่มมลูค่ำ
ภำคกำรเกษตร ประมง ปศุสตัว์ใหม้ีมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้อง
กับภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. สปอตโทรทัศน์ (2 สปอต) 
 สทท.ภก (ภำษำกลำง 1 สปอต/ภำษำใต้ 1 สปอต)  
ประเด็น 
-เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรฐัมนตร ี
-เปิดประเทศอย่ำงปลอดภัย (Smart Entry)   

2. สปอตวิทยุ (2 สปอต) 
-สวท.กบ (ภำษำกลำง) จ ำนวน 1 สปอต 
-สวท.ภก (ภำษำใต้) จ ำนวน 1 สปอต  
ประเด็น 
- ร่วมต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตร ี
- เปิดประเทศอย่ำงปลอดภัย (Smart Entry)  
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3. ตัวอักษรว่ิง (ตามความเหมาะสม)  
- สทท.สฎ จ ำนวน 10 ชุด (NBT South) 
ประเด็น 
-เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรฐัมนตร ี
-ภำรกิจนำยกรัฐมนตรีและคณะ 
-กำรเปิดประเทศอย่ำงปลอดภยั (Smart Entry)  

3. รายการวิทยุ  (26 ตอน) 
3.1 รายการกลุ่มจังหวัดอันดามัน (22 ตอน) 
- สวท.รน รำยกำร “อันดำมันวันนี้”  
เวลำ 09.10-10.00 น. (จันทร์-ศุกร์) 
- สวท.ภก รำยกำร “เล่ำข่ำวอันดำมัน” 
เวลำ 10.10-11.00 น. (จันทร์-ศุกร์) 
- สวท.พง รำยกำร “ร้อยเรื่องอันดำมัน” 
เวลำ 11.10-12.00 น. (จันทร์-ศุกร์) 
- สวท.กบ รำยกำร “มองอันดำมนั” 
เวลำ 19.30-20.00 น. (จันทร์-ศุกร์) 
- สวท.ตป รำยกำร “คุยกันวันหยดุ”  
เวลำ 13.00-14.00 น. (เสำร์-อำทิตย์) 
3.2 รายการเชื่อมโยง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน 
รำยกำร สี่แยกข่ำว กปส. สปข.5 (4 ตอน) 
เวลำ 16.10-17.00 น.   
- สวท.กบ/สวท.ภก/สวท.พง/สวท.รน 
ประเด็น 
- กำรเตรยีมควำมพร้อมของพื้นที่ 
-ก ำหนดกำรเดินทำงของนำยกรัฐมนตร/ีภำรกิจ
ของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ท่ีก ำหนด
ปฏิบัติรำชกำรในพ้ืนท่ี (ลงมำเพื่ออะไร ประชำชน
ในพื้นที่ได้ประโยชน์อะไร) 
- กำรเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำรทีผ่่ำนมติ ครม.  
ให้ควำมเห็นชอบแล้ว  
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-ประเด็นข้อเสนอของจังหวัด / กรอ.กลุ่มจังหวดั
ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน เสนอต่อที่ประชุม ครม./กรอ.  
-ควำมส ำคญัของจุดตรวจเยี่ยมนำยกรัฐมนตรี 
ควำมเป็นมำ ท ำอะไร ประชำชนได้รับประโยชน์
อย่ำงไร 
- แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญในพื้นที่ 

4. พูดแทรกในรายการ (ตามความเหมาะสม) 
ประเด็น 
-เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรฐัมนตร ี
-ก ำหนดกำรเดินทำงของนำยกรัฐมนตร/ีภำรกิจ
ของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ท่ีก ำหนด
ปฏิบัติรำชกำรในพ้ืนท่ี (ลงมำเพื่ออะไร ประชำชน
ในพื้นที่ได้ประโยชน์อะไร) 

4. พูดแทรกในรายการ (ตามความเหมาะสม) 
สวท.10 สถำนี  ประเด็น 
-เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรฐัมนตร ี
-ก ำหนดกำรเดินทำงของนำยกรัฐมนตร/ีภำรกิจ
ของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ท่ีก ำหนด
ปฏิบัติรำชกำรในพ้ืนท่ี (ลงมำเพื่ออะไร ประชำชน
ในพื้นที่ได้ประโยชน์อะไร) 

  

5. กราฟฟิกเพจคั่นแจ้งรายการ (20 คร้ัง) 
- สทท.สฎ และ สทท.ภก (NBT South) 
ประเด็น 
-เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรฐัมนตรี  
-แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญ 

5. VOX POP (ตามความเหมาะสม) 
(สวท.กบ/สวท.พง/สวท.ภก/สวท.รน/สวท.ตป) 
-ควำมรู้สึกของประชำชน 
-ควำมคำดหวังของประชำชน ภำคธุรกิจ 
-เสียงสะท้อนจำกนักท่องเที่ยว 

  

6. VTR  ความยาว 3-5 นาท ี (1 ชิ้น) 
-สทท.ภก  
ประเด็น 
-พื้นที่น ำร่องกำรท่องเที่ยว รองรับกำรเปิดประเทศ
อย่ำงปลอดภัย (Smart Entry) 
 
 

   



หน้า 5 จาก 7 
 

 

สื่อโทรทัศน์ 
 

สื่อวิทยุ 
 

สื่อดิจิทัล 
 

สื่อกิจกรรม 

ระหว่างการประชุม (15 - 16 พ.ย.2564) ระหว่างการประชุม (15 - 16 พ.ย.2564) ระหว่างการประชุม (15 - 16 พ.ย.2564) ระหว่างการประชุม (15 - 16 พ.ย.2564) 
1. ข่าวเช้าภาษาถิ่น “แหลงข่าวชาวใต้” (2 ตอน) 
สทท.สฎ (NBT South) 
-15 พ.ย.2564 เวลำ 08.30-10.00 น.  
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน (OB สฎ) 
-16 พ.ย.2564  เวลำ 08.30-10.00 น.  
ณ โรงแรมโซฟีเทล กระบี่ โภคีธรำ กอล์ฟ แอนด์ 
สปำ รสีอร์ท (OB ภูเก็ต) 
ประเด็น 
-สรุปข่ำวกำรลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลุ่ม
จังหวัดภำคใตฝ้ั่งอันดำมัน 
-บรรยำกำศกำรลงพื้นทีต่รวจเยีย่มของนำยกรฐัมนตรี
และคณะ (ลงมำเพื่ออะไร ประชำชนในพ้ืนท่ีได้
ประโยชน์อะไร) 
1.ทำงอำกำศยำน จ.กระบี ่
2.ศูนย์พัฒนำประสิทธิภำพกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
และสร้ำงควำมปลอดภัยทำงกำรท่องเที่ยว จ.กระบี ่
3.ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน จ.กระบี ่
4.ชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนคลองหรูด (คลองน้ ำใส) 
5.อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี 
ต.อ่ำวนำง จ.กระบี่  
-ผลกำรประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน 
-บรรยำกำศกำรประชุม ครม.นอกสถำนท่ี  
 

1. รายการวิทยุ (10 ตอน) 
1.1 รายการกลุ่มจังหวัดอันดามัน (8 ตอน) 
- สวท.รน รำยกำร “อันดำมันวันนี้”  
เวลำ 09.10-10.00 น. 
- สวท.ภก รำยกำร “เล่ำข่ำวอันดำมัน” 
เวลำ 10.10-11.00 น. 
- สวท.พง รำยกำร “ร้อยเรื่องอันดำมัน” 
เวลำ 11.10-12.00 น. 
- สวท.กบ รำยกำร “มองอันดำมนั” 
เวลำ 19.30-20.00 น. 
1.2 รายการเชื่อมโยง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน 
รำยกำร สี่แยกข่ำว กปส. สปข.5 เวลำ 16.10-
17.00 น. (2 ตอน) 
-สวท.พง 15 พ.ย.2564  
-สวท.ภก 16 พ.ย..2564  
ประเด็น 
-สรุปข่ำวกำรลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลุ่ม
จังหวัดภำคใตฝ้ั่งอันดำมัน 
-บรรยำกำศกำรลงพื้นทีต่รวจเยีย่มของนำยกรฐัมนตรี
และคณะ (ลงมำเพื่ออะไร ประชำชนในพ้ืนท่ีได้
ประโยชน์อะไร) 
-ผลกำรประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน 
-ผลกำรประชุม ครม.  
 

Facebook เพจส านักประชาสมัพันธ์เขต 5  
กรมประชาสมัพันธ์ (กปด.)  
1. ผลิตและเผยแพร่ Digital Content (20 ชิ้น) 
- ข่ำวออนไลน์/คลิป  
ประเด็น  

-สรุปข่ำวกำรลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลุ่มจังหวัด
ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน 
-บรรยำกำศกำรลงพื้นที่ตรวจเยีย่มของนำยกรัฐมนตรี
และคณะ (ลงมำเพื่ออะไร ประชำชนในพ้ืนท่ีได้
ประโยชน์อะไร) 
1.ทำงอำกำศยำน จ.กระบี ่
2.ศูนย์พัฒนำประสิทธิภำพกำรใหค้วำมช่วยเหลือและ
สร้ำงควำมปลอดภัยทำงกำรท่องเทีย่ว จ.กระบี ่
3.ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน จ.กระบี ่
4.ชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนคลองหรูด (คลองน้ ำใส) 
5.อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี ต.
อ่ำวนำง จ.กระบี่  
-ผลกำรประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน 
-ผลกำรประชุม ครม.  
  

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ สปข.5 กปส.  
การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่  
1. ประสำนเครือข่ำยสื่อมวลชน สว่นรำชกำร และ
ภำคเอกชนในพ้ืนท่ี (ส.ปชส.กบ) 
2. บริหำรจัดกำรในภำพรวมศูนยป์ฏิบัติกำร สปข.5 
กปส. กำรประชุม ครม.อย่ำงเป็นทำงกำรนอก
สถำนท่ี (สขร.) 
3. ผลิตข่ำวลงถังข่ำว/ข่ำวแจก 
- ส.ปชส.กบ ส.ปชส.พง ส.ปชส.ภก ส.ปชส.รน 
- ส.ปชส.สต ส.ปชส.ตง (สปข.6) 
ประเด็น 
-กำรลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลุม่จังหวัดภำคใต้
ฝั่งอันดำมัน 
-บรรยำกำศกำรลงพื้นที่ตรวจเยีย่มของ
นำยกรัฐมนตรีและคณะ (ลงมำเพื่ออะไร 
ประชำชนในพ้ืนท่ีได้ประโยชน์อะไร) 
-ผลกำรประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน 
-ผลกำรประชุม ครม.  
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2.ถ่ายทอดสด รายการพิเศษ “เกาะติดภารกิจ 
ครม.สัญจร” (2 คร้ัง) ออกอำกำศ NBT South 
-15 พ.ย.64 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน 
เวลำ 10.00 -12.00 น.  
-15 พ.ย.64 ณ อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-
หมู่เกำะพีพี เวลำ 15.00 – 17.00 น.  
 

2. ถ่ายทอดเสียงสด รายการพิเศษ “เกาะติด
ภารกิจ ครม.สัญจร” (2 คร้ัง)  
สวท.กบ แม่ข่ำยเชื่อมโยงสญัญำณ 7 จ.ใตต้อนบน  
-15 พ.ย.64 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน 
เวลำ 10.00 – 12.00 น. 
-16 พ.ย.64 ศูนย์ปฏิบัติกำร สปข.5 กปส.  
ณ โรงแรมโซฟีเทลฯ เวลำ 09.00-11.00 น. 
ประเด็น 
-ภำรรวมกำรลงพื้นที่ของนำยกรัฐมนตรีและคณะ  
-ผลกำรประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน 
-ผลกำรประชุม ครม. 

2. Facebook Live (3 คร้ัง) 
-15 พ.ย.2564  ณ ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอันดำมัน 
เวลำ 10.00-12.00 น. รับสัญญำณจำก OB รำยกำร
พิเศษ “เกำะติดภำรกิจ ครม.สัญจร” 
-15 พ.ย.2564 ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนคลองหรูด 
(คลองน้ ำใส) เวลำ 13.20 น. เป็นต้นไป (สวท.พง) 
-15 พ.ย.2564 ณ อุทยำนแห่งชำติหำดนพรตัน์ธำรำ-
หมู่เกำะพีพี เวลำ 15.00 – 17.00 น. รับสัญญำณจำก 
OB รำยกำรพิเศษ “เกำะตดิภำรกจิ ครม.สัญจร” 

 

3. ข่าว/รายงานข่าว/สกู๊ปข่าว (10 ข่าว) 
(สทท.สฎ และ สทท.ภก) NBT South 
-ข่ำวต้นชั่วโมง/ข่ำวเที่ยง/ ข่ำวค่ ำ NBT2HD  
ประเด็น 
- ภำรกิจนำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ 
-ผลกำรประชุม กรอ. / ครม. 
-หัวข้อสกู๊ป ก่อนกำรประชุม 4 เรือ่ง ดังนี้ 
1.กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพระฮำลำล 
2.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวหลักอนัดำมัน 
3. Krabi Sandbox Maritime Hub และกำร
พัฒนำท่ำเรือยอร์ซ 
4. Andaman Go Green พัฒนำท่องเที่ยวอย่ำง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ข่าว/รายงานข่าว/สกู๊ปข่าว (10 ข่าว) 
- สวท.กบ/สวท.พง/สวท.ภก/สวท.รน/สวท.ตป 
สถำนีละ 2 ข่ำว และส่งข่ำวต้นชั่วโมง สวท.กทม. 
ประเด็น 
-ประมวลภำรกจินำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
-ผลกำรประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน 
-ผลกำรประชุม ครม. 

 3.แชร์เพจ NBT South (4 คร้ัง) 
-รำยกำรข่ำว แหลงข่ำวชำวใต้  (15 - 16 พ.ย.64) 
-รำยกำรข่ำว ข่ำวเด่นประเด็นใต้ (15 - 16 พ.ย.64) 
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4. ข่าวเย็น “ข่าวเด่นประเด็นใต้”(2 ตอน)  
สทท.ภก NBT South เวลำ 16.00-17.00 น.  
ประเด็น 
-ภำพรวมกำรประชุม ครม. กระบี ่

   

หลังการประชุม (17 - 18 พ.ย.2564) หลังการประชุม (17 - 18 พ.ย.2564) หลังการประชุม (17 - 18 พ.ย.2564) หลังการประชุม (17 - 18 พ.ย.2564) 
1. สกู๊ปข่าว (2ชิน้) 
- สทท.สฎ NBT South/ NBT2HD 
ประเด็น 
-เสียงสะท้อนประชาชนและความหวังจาก ครม.
สัญจร 

-มติ ครม.กับอนำคตฟื้นฟูเศรษฐกจิกำรท่องเที่ยว
อันดำมัน 

1. ข่าว/รายงานข่าว/สกู๊ปข่าว  (5 ข่าว) 
- สวท.กบ/สวท.พง/สวท.ภก/สวท.รน/สวท.ตป 
สถำนีละ 1 ข่ำว  
ประเด็น 
-สรุปภาพรวมการประชุม ครม.กระบี่ 
-มติครม.และการขยายผล (ประโยชน์ท่ีประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ สิ่งที่รัฐบาลจะด าเนนิการต่อ) 

1. เพจส านักประชาสมัพันธ์เขต 5  
กรมประชาสมัพันธ์ (กปด.)  
1.1 ผลิตและเผยแพร่Digital Content (5 ชิ้น) 
- ข่ำวออนไลน์  
ประเด็น 

-สรุปภาพรวมการประชุม ครม.กระบี่ 
-มติครม.และการขยายผล  

1. ส.ปชส.กบ 
- สรุปภำพรวมกำรปฏิบตัิกำรต่อจงัหวัด 

2. สขร. 
- สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม  
- เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

2. ข่าวเช้าภาษาถิ่น “แหลงข่าวชาวใต้” (1 ตอน) 
- สทท.สฎ (NBT South) เวลำ 08.30-10.00 น. 
ประเด็น 
-สรุปภาพรวมการประชุม ครม.กระบี่ 
-มติครม.และการขยายผล (ประโยชน์ท่ีประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ สิ่งที่รัฐบาลจะด าเนนิการต่อ) 

2. พูดแทรกในรายการ (ตามความเหมาะสม) 
(สวท. 10 สถำนี) 
ประเด็น 
-สรุปภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี (ประชำชนในพ้ืนท่ี
ได้ประโยชน์อะไร) 

 
 

 

3. VTR สรุปภาพรวม (1 ตอน)  
- สทท.ภก ควำมยำว 3-5 นำที  
ประเด็น  
ภำพรวมภำรกิจนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
ลงมำเพื่ออะไร ประชำชนในพื้นที่ได้ประโยชน์อะไร 

   

 


