
รายงานประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดกระบี่) 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 

 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 พฤศจิกายน 2564 
หน่วยงาน  สปข.5 สุราษฎร์ธานี 

ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ก่อนการประชุม (1 – 14 พฤศจิกายน 2564) 
1 สื่อโทรทัศน์      

(1.1) ข่าว/สกู๊ปข่าว/รายงานข่าว  17 ข่าว    
 1.1.1 ข่าวโทรทัศน ์ - ภูเก็ตเตรียมเสนอโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน 

ต่อที่ประชุม ครม. 
(7) 12 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - รฟม.รับฟังความคิดเห็นการเสนอข้อมูลทางเลือกระบบขนส่ง
มวลชนภูเก็ต ระยะที่ 1 

 12 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - รมช.ประภัตรฯ น าทีมผูบ้ริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ลงพื้นทีจ่ังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เลี้ยงแพะ 

 13 พ.ย.2564 สทท.นศ NBT South 

  - รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นส่งเสริมให้เกษตรกร 
หันมาปลูกพชืสมนุไพร ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด 

 14 พ.ย.2564 สทท.นศ NBT South 

  - รมช.สธ. ยืนยันความพร้อมด้านสาธารณสุขของเกาะลนัตา  
จ.กระบี่ รับการท่องเที่ยว 

 14 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT2HD / NBT South 

  - ภูเก็ต เตรียมเสนอ Phuket Health Sandbox ต่อ ครม.  14 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 
  - กระทรวงศึกษาฯ เตรียมจัดโครงการ “อยู่ประจ า เรียนฟรี  

มีอาชีวะอาชีพ” น าร่องที่กระบี ่
 14 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT2HD / NBT South 

 1.1.2 สกู๊ปข่าว - ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อการประชุม ครม.สัญจร (7) 10 พ.ย.2564 สทท.นศ NBT2HD / NBT South 
  - แหล่งท่องเที่ยวชุมชนคลองหรูด  10 พ.ย.2564 สทท.นศ NBT2HD / NBT South 
  - อันดามัน โก กรีน พัฒนาท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  11 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT2HD / NBT South 
  - เสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยากฝากถึงรัฐบาล  12 พ.ย.2564 สทท.นศ NBT South 



2 
 

ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยว
หลักอันดามัน 

 12 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT2HD / NBT South 

  - การปรับปรุงทา่เทียบเรือท่องเทียวปากคลองจิหลาด  13 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT2HD / NBT South 
  - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน และการส่งเสริม  

โอท็อปอันดามนั 
 13 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT2HD / NBT South 

 1.1.3 รายงานขา่ว - ไทยรู้สู้โควิด พัฒนาพืน้ที่อันดามันสอดรับการเปิดประเทศ (3) 12 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT2HD / NBT South 
  - Phuket Health Sandbox ตน้แบบระบบสุขภาพชุมชน

เชื่อมโยงภูมิภาคอันดามนั  
 13 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT2HD / NBT South 

  - เปิดประเทศ แสงสว่างการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่  14 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT2HD / NBT South 
(1.2) สปอตโทรทัศน์ -เชิญชวนต้อนรับนายกรัฐมนตรแีละคณะรัฐมนตรี (ภาษากลาง) 

-เชิญชวนต้อนรับนายกรัฐมนตรแีละคณะรัฐมนตรี (ภาษาถิ่นใต้) 
2 สปอต ทุกวัน สทท.ภก 

 
NBT2HD / NBT South 

(1.3) ตัวอักษรวิ่ง -เชิญชวนต้อนรับนายกรัฐมนตรแีละคณะรัฐมนตรี  
-ก าหนดการ/ภารกิจ นรม.และคณะรัฐมนตร ี

10 ชุด/ 75 ครัง้ 8-12 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 

(1.4) พูดแทรกในรายการ -รายการ แหลงข่าวชาวใต้ : เชญิชวนต้อนรบันายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตร ี
-รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกนั : เชิญชวนต้อนรบั
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

ทุกวัน 8-12 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 

(1.5) กราฟฟิกเพจคั่นแจง้รายการ - ผลิต/เผยแพร่กราฟฟิกเพจคั่นแจ้งรายการ ประชาสัมพันธ์การ
ประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่  

20 ชิ้น 1-14 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 

(1.6) VTR ความยาว 3-5 นาที ความพร้อมรับการเปิดประเทศ (เข้าที่ประชุม ครม.) 
 
 
 

1 ชิ้น เข้าที่ประชุม 
ครม. 

สทท.ภก NBT2HD / NBT South 
เพจ กรมประชาสัมพนัธ ์
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2 สื่อวิทยุกระจายเสียง      
(2.1) ข่าว/สกูป๊ข่าว/รายงานข่าว  63 ข่าว    

 2.1.1 ข่าววิทยุกระจายเสียง - ผวจ.ภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม 
เสนอ ครม.สัญจร จ.กระบี่  

(32) 3 พ.ย.2564 สวท.ภก 
สวท.ทส 

 

  - รอง ผวจ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบตัิหน้าที่
ของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เตรียมพร้อมรองรับการ
ประชุม ครม สัญจร ณ จ.กระบี ่ 

 3 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - หัวหน้าศูนย์ปฏบิัติการนายกรัฐมนตรี และคณะส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมของสถานที่ ครม.สัญจร 
นอกสถานที่ จ.กระบี่  

 3 พ.ย.2564 สวท.กบ 
สวท.ทส 

 

  - จ.กระบี่ ประชุมร่วมกับหัวหนา้ศูนย์ปฏบิัติการนายกรัฐมนตรี 
และคณะส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อม
การประชุม ครม.สัญจร เน้นย้ าการปฎิบัติงานให้มีผลกระทบตอ่วิถี
ชีวิตประชาชนน้อยที่สุด 

 4 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - ระนองเตรียมเสนอ 7 โครงการเข้าสู่การประชุม ครม.  4 พ.ย.2564 สวท.รน  
  - ผวจ.ตรัง เรียกประชุมเตรียมความพร้อมครม.สัญจรลงพื้นที ่

เปิดท่าเรือปากเมง ประตสูู่อันดามัน 
 5 พ.ย.2564 สวท.ทส  

  - ผวจ.พังงา เตรียมยืน่ ประเดน็ เสนอ ครม.สัญจร จ.กระบี่   5 พ.ย.2564 สวท.ตป  
  - จ.พังงา ประชุมกลัน่กรองแผนงานโครงการน าเสนอ ครม.  7 พ.ย.2564 สวท.ตป  
  - จ.พังงา เตรียมเสนอ 3 โครงการ ครม.สัญจร จ.กระบี่   8 พ.ย.2564 สวท.พง  
  - จ.กระบี่ พร้อมรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ก าหนดเดินทาง มาเปิดศนูย์จ าหน่ายผลติภัณฑ์ชุมชน สินคา้ 
โอทอปอันดามนั 

 8 พ.ย.2564 สวท.กบ  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - รองนายก อบจ.กระบี่ ร่วมประชุมเตรียมน าเสนอโครงการ 
ต่อ ครม.สัญจร 

 9 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - เทศบาลเมืองกระบี่ เตรียมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทาง
มาเปิดศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุชน สนิค้าโอทอป อันดามนั 
เทศบาลเมืองกระบี ่

 9 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - จ.กระบี่ เปิดศูนย์พฒันาประสทิธิภาพ การให้ความช่วยเหลือ 
และสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว สร้างความมัน่ใจ  
แก่นักท่องเที่ยว 

 9 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - ครม.สัญจร ครั้งแรกของปี กระบี่ - ตรัง วนัที่ 15 - 16 พ.ย.2564  9 พ.ย.2564 สวท.นศ  
  - จ.พังงา ตกผลึก 4 โครงการหลัก เสนอครม.สัญจร  10 พ.ย.2564 สวท.พง  
  - ต ารวจภูธร จ.กระบี่ เร่งกวาดล้างอาชญากรรมทั่วไป และ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครอบคลุมพื้นที่ทัง้ทางบกและทะเล 
และเตรียมรักษาความปลอดภัยการประชุม ครม.สัญจร วันที่ 15-
16 พฤศจิกายน 2564 อย่างเข้มงวด 

 10 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - สภาการศึกษา จ.กระบี่ เปน็องค์กรส าคัญเสนอโครงการ ครม.
สัญจร ที่ จ.กระบี ่

 10 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - จ.พังงา เตรียมเสนอโครงการหลักพร้อมเร่งรัดก่อสร้างสนามบิน
นานาชาติ พังงา 

 10 พ.ย.2564 สวท.ตป  

  - วันที่ 15 - 16 พ.ย. นี้ ครม.สัญจร กระบี่ - ตรัง กระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว 

 11 พ.ย.2564 สวท.นศ  

  - เชิญชวนชาวพังงา ร่วมต้อนรับ รมต.เกษตรและสหกรณ์
การเกษตรลงพื้นที่ตรวจราชการ 

 11 พ.ย.2564 สวท.ตป  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินฯ 
รพ.ตะกั่วป่า เสนอ ครม. 

 12 พ.ย.2564 สวท.ตป  

  - รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่ กระบี่ ตดิตามมาตรการเตรียมความพรอ้ม 
ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย รับการ
ประชุม ครมสัญจร 

 12 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - The Park Khao Lak ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนนัทนาการ
ชายฝัง่แห่งเมืองพังงา 

 13 พ.ย.2564 สวท.ตป  

  - เตรียมสรุปผลโครงการ 6 จังหวัดอันดามัน ที่จะเข้าสูท่ี่ประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ จ.กระบี่ 

 13 พ.ย.2564 สวท.ทส  

  - จ.อันดามันเตรียมเสนอ ครม.สัญจรกระบี่ 6 โครงการ ของบ 2.3 
พันล้านบาท ยกระดบัรับการทอ่งเที่ยว 

 13 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - เปิด17 โครงการ 6 จ.อันดามัน เสนอ ครม.สัญจร   13 พ.ย.2564 สวท.นศ  
  - รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงาน ศพก.เครือข่าย 

ศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านปา่ครองชีพและกลุ่มเกษตรกรท าสวน
ป่าคลอก 

 14 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการ
มอบนโยบายการบริหารจัดการน้ าในพืน้ที่จังหวัดภูเก็ต พร้อม
ตรวจสอบระบบการผลติน้ าประปา 

 14 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นทีต่ิดตาม
สถานการณน์้ าและการบริหารจดัการน้ าอย่างยั่งยนื ที่อ่างเก็บน้ า
คลองกะทะ ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต 

 14 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - ต้อนรับ รมต.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 15 พ.ย 
2564 

 14 พ.ย.2564 ตป  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  -สรุปโครงการ 6 จังหวัดฝั่งอนัดามัน 17 โครงการ รวม 2,128 
ล้านบาท 

 14 พ.ย.2564 สวท.ตป  

  - ผวจ.กระบี่ เผยกระบี่พร้อมรับ ครม.สัญจร เตรียมเสนอโครงการ
ใหญ่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนน้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการเกษตร เตรียมผลักดันสนามบนินานาชาติกระบี่ เป็น 
CAGO Hub 

 14 พ.ย.2564 สวท.กบ  

 2.1.2 สกู๊ปข่าว - ผวจ.ภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม 
เสนอ ครม.สัญจร จ.กระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี ้

(12) 3 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - ชุมชนท่องเที่ยวบา้นคลองหรูด พร้อมรับนายกรัฐมนตรี ในการ
ประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่  

 5 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - โครงการท่องเที่ยวชุมชนวิถี คลองหรูด คลองน้ าใส  7 พ.ย.2564 สวท.กบ  
  - ผู้ประกอบการใน จ.กระบี่ คาดหวัง ครม.สัญจร จะสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีดา้นการท่องเที่ยว 
 10 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - ศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑช์ุมชนสินค้าโอทอปอันดามนั  10 พ.ย.2564 สวท.กบ  
  - กระบี่ เปิดศูนย์ให้ความชว่ยเหลือและสร้างความปลอดภัย 

ทางการท่องเที่ยว 
 11 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความ
ปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จ.กระบี ่

 11 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - ผวจ.ภูเก็ต น า 2 โครงการหลกั เสนอเข้าที่ประชุม ครม.สัญจร  
จ.กระบี่ ชูโครงการ Phuket Health Sandbox 

 12 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - ภาคเอกชนภูเก็ต ลุ้นการตอบรับจาก ครม. สัญจร ในการเสนอ
ขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Specialised Expo 2028 ในนาม
กลุ่มอันดามัน 

 13 พ.ย.2564 สวท.ภก  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ผวจ.ภูเก็ต ชู 3 ประเด็นหลัก เตรียมเสนอ ครม.สัญจร จ.กระบี่   13 พ.ย.2564 สวท.ภก  
  - ความคาดหวังของภาคธุรกิจใน จ.ภูเก็ต  13 พ.ย.2564 สวท.ภก  
  - ผวจ.ภูเก็ต เผย (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เร่งรัด 18 โครงการ เน้น 8 ด้าน
ส าคัญ พร้อมติดตามโครงการในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต 
เมื่อปีที่แล้ว 

 13 พ.ย.2564 สวท.ภก  

 2.1.3 รายงานขา่ว - ผวจ.ภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม 
เสนอ ครม.สัญจร จ.กระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี ้

(20) 3 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - ผวจ.ภูเก็ต เผย (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เร่งรัด 18 โครงการ เน้น 8 ด้าน
ส าคัญ พร้อมติดตามโครงการในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต 
เมื่อปีที่แล้ว 

 4 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - ผวจ.ภูเก็ต ชู 3 ประเด็นหลัก เตรียมเสนอ ครม.สัญจร กระบี่   5 พ.ย.2564 สวท.ภก  
  - รองนายกฯ ลงพืน้ที่จังหวัดพงังา กลั่นกรองเร่ืองเข้าสู่ที่ประชมุ 

ครม.สัญจร 15-16 พ.ย. ที่ จ.กระบี ่
 6 พ.ย.2564 สวท.พง  

  - สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ฝั่งอันดามัน เตรียมเสนอ ครม.สัญจร  
ที่ จ.กระบี่ เก่ียวกับยุทธศาสตร์ปาล์มน้ ามนัแบบครบวงจร เพื่อ
เป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี ประเทศมีความมัน่คง 

 7 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - จ.กระบี่ ระดมเจ้าหน้าที่ เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ท าความสะอาด
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเตรียมพร้อม
เป็นเจ้าภาพการประชุม ครม.สญัจร  

 8 พ.ย.2564 สวท.กบ  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑช์ุมชนสินค้าโอทอปอันดามนั ศูนย์แสดง
และจ าหนา่ยสนิค้าจาก 6 จ.ภาคใต้ฝั่งอันดามนั เสริมสร้างรายได้
และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 10 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - ภาคประชาชนและผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ต ตั้งเป้าความหวัง 
ครม.สัญจร จ.กระบี่ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
ดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดกระตุน้เศรษฐกิจต่อเนื่อง 

 10 พ.ย.2564 สวท.ภก รายงาน สวท.กทม. 

  - ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความ
ปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จ.กระบี่ เป็นศนูย์ที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างมีมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 11 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - รมว.คมนาคม ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ต่าง ๆ ในพืน้ที่ จ.ระนอง พร้อมส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง 
ให้กับโรงพยาบาลระนอง 

 12 พ.ย.2564 สวท.รน  

  - รมช.ศึกษาธิการ ลงพืน้ที่ระนอง ติดตามการด าเนนิงานนโยบาย
ของรัฐบาล  

 12 พ.ย.2564 สวท.รน  

  - รมว.การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมขยายพืน้ทีบ่ลูโซน
ระนอง จากเกาะพยามไปเกาะชา้ง และเตรียมหารือกระทรวงที่
เก่ียวข้องเพื่อเปิดด่านชายแดน 

 12 พ.ย.2564 สวท.รน  

  - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ระนอง ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชงิเกษตร  

 12 พ.ย.2564 สวท.รน  

  - รมว.กระทรวงคมนาคม ลงพืน้ที่ตรวจราชการโครงการสะพาน
เชื่อมเกาะลันตา ยกระดับในการเดินทางให้กับประชาชน 

 12 พ.ย.2564 สวท.กบ  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตดิตามมาตรการเตรียมความพร้อมด้านการ
รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รับการประชุม ครม.
สัญจร ที่ จ.กระบี่ 15-16 พ.ย.นี้ เตรียมก าลัง กว่า 1,000 นาย 
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 13 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - รมว.กระทรวงศึกษาธิการลงพืน้ที่ติดตามผลการด าเนนิงานตาม
นโยบายของรัฐบาลในพืน้ที่จังหวัดระนอง เยี่ยมชมการจัด
การศึกษาปักหมุดคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รูปแบบ Ranong 
Model 

 14 พ.ย.2564 สวท.รน  

  - ผู้บังคับการต ารวจภูธร จ.ระนอง ตรวจความพร้อมการรักษา
ความปลอดภัยในพืน้ที่การตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  

 14 พ.ย.2564 สวท.รน  

  - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ประชุมการเตรียม
ความพร้อมสนับสนนุภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะ  

 14 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.กระบี่ น าพันธ์ุไม้
ท้องถิ่น ตกแต่ง ห้องประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ อย่างสวยงาม 

 14 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - จ.กระบี่ พร้อมรับการประชุม ครม.สัญจร  14 พ.ย.2564 สวท.กบ  
(2.2) สปอตวิทย ุ -เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี (ภาษากลาง) 

-เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี (ภาษาถิ่นใต้) 
 
 
 

2 สปอต ทุกวัน สวท.กบ/ผลิต 
สวท. 10 
สถานี,สวท.
เพื่อการเรียนรู้ฯ
เผยแพร ่
 
 

เผยแพร ่7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.3 รายการวิทยุ  58 ตอน    
 2.3.1 รายการกลุ่มจังหวัด

อันดามัน 
1. รายการ “อันดามันวันนี้” เวลา 09.10-10.00 น. (จันทร์-ศุกร์) 
- อบจ.ระนองเตรียมเสนอโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจ 
จ.ระนอง 

(44) 1-14 พ.ย.2564 สวท.รน เชื่อมโยงสัญญาณกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

  2. รายการ “เลา่ข่าวอันดามัน” เวลา 10.10-11.00 น. (จันทร์-ศุกร์)   สวท.ภก  
  3. รายการ “ร้อยเรื่องอันดามัน” เวลา 11.10-12.00 น. (จันทร์-ศุกร์) 

- รมว.พาณิชย์ลงพื้นทีจ่ังหวัดพงังา 

- เสนอก าหนดการลงพื้นที่ของ นรม และคณะ 

- ผวจ.พังงา เคาะโครงการหลัก โครงการย่อย น าเข้า ครม.สัญจร 

  สวท.พง  

  4. รายการ “มองอันดามัน” เวลา 19.30-20.00 น. (จันทร์-ศุกร์) 
- ก าหนดการ ครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่ จ.กระบี่ 
- การเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีใน จ.กระบี่ 

  สวท.กบ  

  5. รายการ “คุยกันวันหยดุ”  เวลา 13.00-14.00 น. (เสาร์-อาทิตย์) 
- โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพังงา/พัฒนาเขาหลัก 
- จ.พังงาประชุมกลัน่กรองแผนงานโครงการน าเสนอทีป่ระชุม ครม. 
- จ.พังงาเตรยีมโครงการพัฒนาศักยภาพบริการรองรับภาวะฉุกเุฉิน 

- เชิญชวนต้อนรับ รมต.และคณะลงพืน้ที่ติดตามและตรวจราชการ  

  สวท.ตป  

 2.3.2 รายการ สี่แยกข่าว 
กปส. สปข.5 

- ภาคประชาชนและผู้ประกบการจังหวัดภูเก็ต ตั้งเป้าความหวงั 
ครม.สัญจร จ.กระบี่ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว  
- สัมภาษณ์ นายศุภพงษ์  เชาวน์แล่น ผอ.สปข.5 
การประชาสัมพนัธ์ของ สปข. 5 กับภารกิจ ครม.สัญจร  

(10) 1-14 พ.ย.2564 สวท.สลบัเป็น
แม่ข่าย  

เชื่อมโยงสัญญาณ 7 
จังหวัดภาคใต้ตอนบน 

 2.3.3 รายการ เล่าข่าวเสาร์-
อาทิตย ์

- สัมภาษณ์ กฤษ ศรีฟ้า ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา  
ประเด็นกลั่นกรองเร่ืองสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร 
-พังงาน าเสนอ 3 โครงการ ครม สัญจร 

(4) 6-7, 13-14 
พ.ย.2564 

สวท.พง  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

(2.4) พูดแทรกในรายการ - การลงพื้นที่ ของรัฐมนตรีในจงัหวัดพังงา ทุกวัน 1-14 พ.ย.2564 สวท.11 สถานี   
  - ผวจ.ภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม 

เสนอ ครม.สัญจร จ.กระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี ้
    

  - อบจ.ระนองเตรียมเสนอโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จ.ระนอง 

    

  - เตรียมเคาะโครงการ 6 จังหวัดฝั่งอันดามนั เสนอ ครม.สัญจร      
  - ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.กระบี่ เตรียมสถานที่

รองรับการประชุม ครม.สัญจร  
    

  - จ.กระบี่ เตรียมความพร้อมรับคณะ ครม.สัญจร     
  - เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี      
  - รองนายกรัฐมนตรี จุรินทร์ฯ ติดตามกลั่นกรองโครงการของ 6 จ.

อันดามัน  
    

  - จ.กระบี่ ประชุมร่วมกับหัวหนา้ศูนย์ปฏบิัติการนายกรัฐมนตรี      
  - ผวจ.ภูเก็ต  พิจารณา (ร่าง) ขอ้เสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 
    

  - จ.ระนองเตรียมเสนอโครงการพัฒนาจังหวัด 2 โครงการเข้าที่
ประชุม ครม.สัญจร  

    

  - 6 จ.ภาคใต้ เร่งจัดประชุม เพื่อเตรียมการน าเสนอโครงการตา่ง ๆ 
ในที่ประชุม ครม.สัญจร  

    

  - รมช.ศึกษาธิการ ลงพืน้ที่ระนอง ติดตามการด าเนนิงานนโยบาย
ของรัฐบาล  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - รมว.คมนาคม ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ต่าง ๆ ในพืน้ที่ จ.ระนอง พร้อมส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง 
ให้กับโรงพยาบาลระนอง 

    

  - รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เผยรัฐบาลพร้อมขยายพืน้ที่
เปิดการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และการค้าชายแดน 

    

  - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง พร้อมเยี่ยมชม
การด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชงิเกษตร  

    

  - รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมขยายพืน้ทีบ่ลูโซน
ระนอง จากเกาะพยามไปเกาะชา้ง และเตรียมหารือกระทรวงที่
เก่ียวข้องเพื่อเปิดด่านชายแดน 

    

  - สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เตรียมผลักดนัโครงการต่าง ๆ ในทีป่ระชุม 
ครม.สัญจร จ.กระบี่ 

    

  - ภาคประชาชนและผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ต ตั้งเป้าความหวัง 
ครม.สัญจร จ.กระบี่ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
ดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดกระตุน้เศรษฐกิจต่อเนื่อง 

    

  - ช่องทางการรับชม รับฟงั เกาะติดภารกิจ ครม.สัญจร ผ่านสื่อใน
สังกัด สปข 5 

    

  - ผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี ่คาดหวัง ครม.สัญจร จะสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีดา้นการท่องเที่ยว 

    

  - เปิด 17 โครงการของ 6 จังหวัดฝั่งอันดามนั เสนอเข้า ครม.
สัญจร จ.กระบี ่

    

  - โครงการพัฒนาทา่อากาศยานนานาชาติกระบี่ เพิ่มศักยภาพ
รองรับ 8 ล้านคน/ปี สูท่่าอากาศยานภูมิภาคอันดบั 1 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ผจว.พังงา น าเสนอโครงการตา่ง ๆ เข้าสู่การประชุม ครม.สัญจร     
  - จ.พังงา น าเสนอครม. 3 โครงการ งบประมาณ 659 บาท     
  - ความคิดเห็นของชาวระนองทีม่ีต่อการประชุม ครม.สัญจร     
  - รมว.กระทรวงศึกษาธิการลงพืน้ที่ติดตามผลการด าเนนิงานตาม

นโยบายของรัฐบาลในพืน้ที่จังหวัดระนอง เยี่ยมชมการจัด
การศึกษาปักหมุดคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รูปแบบ Ranong 
Model 

    

  - ผู้บังคับการต ารวจภูธร จ.ระนอง ตรวจความพร้อมการรักษา
ความปลอดภัยในพืน้ที่การตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  

    

(2.5) VOX POP - ความคาดหวังของภาคธุรกิจใน จ.ภูเก็ต 5 คร้ัง 8 พ.ย.2564 สวท.ภก  
  - ความคิดเห็นของชาวระนองทีม่ีต่อการประชุม ครม.สัญจร  

จ.กระบี่  วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 
 14 พ.ย.2564 สวท.รน  

3 สื่อดิจิทัล เพจส านักประชาสัมพนัธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยแชร์     
(3.1) ผลิต Digital Content   51 เร่ือง    

 3.1.1 ข่าวออนไลน ์ - ครม.สัญจร จ.กระบี่ 15-16 พ.ย.64 นี้ เดินหน้าแผนรองรับการ
เปิดประเทศอย่างปลอดภัย 

(17) 5 พ.ย.2564 สวท.เพื่อการ
เรียนรู้ฯ 

เพจ สวท.เพื่อการเรียนรู้ฯ 

  - ระนองเตรียมเสนอโครงการปรับปรุงสถานีขนสง่ผู้โดยสาร จ.
ระนอง 

 5 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง  

  - รองนายก จุรินทร์ฯ ติดตามกลั่นกรองโครงการ 6 จ.อันดามัน 
และ จ.ระนอง เตรียมเสนอโครงการพัฒนาจังหวัด 2 โครงการ  
เข้าที่ประชุม ครม.สัญจร  

 6 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ก าหนดการนายกรัฐมนตรีประชุม ครม.สัญจร กลุ่ม จ.อันดามัน 
พร้อมลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ กระบี่-ตรัง 

 8 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - ชุมชนท่องเที่ยวบา้นหนองทะเลพร้อมรับ ครม.สัญจร  9 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - ศูนย์อ านวยการจิตอาสาอ าเภอเมืองกระบี่ จัดกิจกรรมพัฒนา

ปรับภูมิทัศน์ พฒันาสิ่งแวดล้อม 
 9 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - ภูเก็ตเดินหน้าผลักดันโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์  
สร้างฐานเศรษฐกิจภูเก็ตให้ยั่งยืน 

 9 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - เทศบาลเมืองกระบี่ เตรียมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทาง
มาเปิดศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุชน สนิค้า OTOP อันดามัน 
เทศบาลเมืองกระบี ่

 9 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมขยายพืน้ทีบ่ลูโซน
ระนอง จากเกาะพยามไปเกาะชา้ง และเตรียมหารือกระทรวงที่
เก่ียวข้องเพื่อเปิดด่านชายแดน 

 12 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เผยรัฐบาลพร้อมขยายพืน้ที่
เปิดการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และการค้าชายแดน 

 12 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ระนอง ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชงิเกษตร ก้อง วัลเลย์ และศูนย์การ
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรบา้นห้วยปลิง 
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 

 12 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - รมช.ศึกษาธิการ ลงพืน้ที่ระนอง ติดตามการด าเนนิงานนโยบาย
ของรัฐบาล 14 พฤศจิกายน 2564 

 12 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - รมว.คมนาคม ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ต่าง ๆ ในพืน้ที่ จ.ระนอง พร้อมส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง 
ให้กับโรงพยาบาลระนอง 

 12 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระนองตรวจความพร้อมการรักษา
ความปลอดภัยในพืน้ที่การตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  

 13 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรบ้านห้วยปลิง อ.เมือง จ.ระนอง 

 13 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพืน้ที่ตรวจราชการโครงการ
สะพานเชื่อมเกาะลนัตา ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ชนบท เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ 
ยกระดับในการเดินทางให้กับประชาชน 

 13 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - หัวหน้าศูนย์ปฏบิัติการนายกรัฐมนตรี และคณะส ารวจความ
พร้อมของสถานที่การประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ 

 13 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

 3.1.2 อินโฟกราฟฟิก - 1 พ.ย.64 เปิดประเทศ ชมความสวยงามคลาสสิค 
ของสถาปัตยกรรมแบบชิโน-ยูโรเปียน ที่ยา่นเมืองเก่า จ.ภูเก็ต 

(12) 1 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - ชมความงดงามของท้องทะเลอันดามัน ที่เกาะพยาม จ.ระนอง 
ท่องเที่ยวแบบ New Normal 

 2 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - ชมความงดงามของท้องทะเลอ่าวไทย ที่หินตาหินยาย อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

 3 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - เปิดประเทศ มั่นใจไทยเที่ยวได้  สระมรกต จ.กระบี่   4 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - เปิดประเทศ มั่นใจไทยเที่ยวได้ ป่าพรทุ่าปอม คลองสองน้ า จ.กระบี่   5 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - เปิดประเทศ มั่นใจไทยเที่ยวได้  เกาะปอดะ จ.กระบี่   6 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - เปิดประเทศ มั่นใจไทยเที่ยวได้ หาดถ้ าพระนาง จ.กระบี่   7 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - เปิดประเทศ มั่นใจไทยเที่ยวได้  อ่าวไร่เลย์ จ.กระบี่  8 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - เปิดประเทศ มั่นใจไทยเที่ยวได้ เกาะพีพี จ.กระบี่   9 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - เปิดประเทศ มั่นใจไทยเที่ยวได้  ทะเลแหวก จ.กระบี่   10 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรตีรวจราชการและประชุม

คณะรัฐมนตรีอย่างเปน็ทางการนอกสถานที่ จ.กระบี่  
 11 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - นายกฯ เตรียมน าคณะลงพื้นที่และประชุม ครม.สัญจรครั้งแรก
ของปี 15-16 พ.ย.64 จ. กระบี่และ จ.ตรัง 

 14 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

 3.1.3 Story post  - 6 ภาคส่วน แรงขับเคลื่อนส าคญัของ Andaman Go GREEN  (10) 8 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - “คลองหรูด” หรือ “คลองน้ าใส” ท่องเที่ยวชุมชนยลวิถ ี  11 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - "ภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์" (Phuket Health Sandbox) ต้นแบบ

ระบบสุขภาพชุมชนเมือง สร้างจุดขายใหม่การท่องเที่ยว 
 11 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - ศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑช์ุมชนสินค้าโอทอปอันดามนั   12 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - สินค้าโอทอป 6 จังหวัด กลุ่มอันดามัน  12 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - โครงการพัฒนาทา่อากาศยานนานาชาติกระบี่ เพิ่มศักยภาพ

รองรับ 8 ล้านคน/ปี สูท่่าอากาศยานภูมิภาคอันดบั 1 
 12 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - โครงการพัฒนาทา่อากาศยานนานาชาติกระบี่  13 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - รมช.สธ.ยืนยันความพร้อ ด้านสาธารณสุขของเกาะลันตา  

จ.กระบี่ รับการท่องเที่ยว 
 14 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 

Thailand 
  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการ

มอบนโยบายการบริหารจัดการน้ าในพืน้ที่ 
 14 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 

Thailand 
  - จ.กระบี่ พร้อมรับ ครม.สัญจร เตรียมเสนอโครงการใหญ่ในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 14 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 

Thailand 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 3.1.4 คลิป - เปิดเงื่อนไข  Test and Go เดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว  (12) 4 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - นายกเตรียมลงพืน้ที่ ยลวิถี "บา้นคลองหรูด" (คลองน้ าใส) 

ภารกิจ ครม.สัญจร 15 - 16 พ.ย.64 
 11 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 

Thailand 
  - การปรับปรุงทา่เทียบเรือท่องเทียวปากคลองจิหลาด  12 พ.ย.2564 สทท.สฎ Youtube  

ข่าว NBT สุราษฎร์ธาน ี
  - อันดามัน โก กรีน พัฒนาท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  12 พ.ย.2564 สทท.สฎ Youtube  

ข่าว NBT สุราษฎร์ธาน ี
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยว

หลักอันดามัน 
 12 พ.ย.2564 สทท.สฎ Youtube  

ข่าว NBT สุราษฎร์ธาน ี
  - นายกเตรียมลงพืน้ที่ ยลวิถี "บา้นคลองหรูด" (คลองน้ าใส)   12 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง พร้อมเยี่ยมชม

การด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชงิเกษตร  
 12 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - รมว.คมนาคม ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ต่าง ๆ ในพืน้ที่จังหวัดระนอง พร้อมส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวง
ระนอง ให้กับโรงพยาบาลระนอง 

 12 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - บิ๊กป้อมเป็นประธานเปิดบ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติ
น้ าตกหงาว จงัหวัดระนอง 15 พฤศจิกายน 2564 

 12 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรบ้านห้วยปลิง อ.เมือง จ.ระนอง 

 13 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน และการส่งเสริม   
โอทอปอันดามนั 

 14 พ.ย.2564 สทท.สฎ Youtube  
ข่าว NBT สุราษฎร์ธาน ี

  - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรบ้านห้วยปลิง อ.เมือง จ.ระนอง 

 14 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

(3.2) Live  Facebook รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ลงพืน้ที่ จ.พังงา 
กลั่นกรองเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร  

1 คร้ัง 6 พ.ย.2564 สวท.พง เพจ สวท.พังงา 

(3.3) เว็บไซต์ สปข.5 
http://region5.prd.go.th 

แบนเนอร์ “ข่าว ครม.สัญจร จ.กระบี่”  
-อัพเดทข่าว ความเคลี่อนไหว การประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่  

1 แบนเนอร์ 1-14 พ.ย.2564 สผป. สทน.  

4 สื่อกิจกรรม - ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบแนวทางการด าเนนิงานฯ 
ประชาสัมพนัธ์การประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ 

2 คร้ัง 14 พ.ย.2564 สขร.  

ระหว่างการประชุม (15 - 16 พฤศจิกายน 2564) 
1 สื่อโทรทัศน์      

(1.1) รายการ แหล่งข่าวชาวใต้ 
เวลา 08.30-10.00 น. 

ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน  
- น าเสนอข่าวภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพืน้ที่ 
กลุ่มจังหวัดอันดามนั  
- การฟื้นฟูขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดามัน 
- การพัฒนาการท่องเที่ยวกระบี ่สู่ความยั่งยนื 

2 ตอน 15 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 

  ณ โรงแรมโซฟีเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท 
- น าเสนอข่าวภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพืน้ที่ 
กลุ่มจังหวัดอันดามนั  
- ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 1111 
- ศูนย์ราชการสะดวก GECC 
- การพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวคลองจิหลาด เชื่อมโยงอันดามัน 
- ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง เปิดใช้ พ.ย.นี้ หนุนเที่ยวอันดามัน 
 

 16 พ.ย.2564 สทท.สฎ 
สทท.ภก 

NBT South 

(1.2) รายการ ข่าวเด่นประเด็นใต ้
เวลา 16.00-17.00 น. 

- น าเสนอข่าวภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพืน้ที ่
กลุ่มจังหวัดอันดามนั 

2 ตอน 15-16 พ.ย.64 สทท.ภก NBT South 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

(1.3) ถ่ายทอดสด รายการพิเศษ  - เกาะติดภารกิจ ครม.สัญจร นายกฯ เปิดศูนย์ OTOP อันดามนั 
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ 

3 คร้ัง 15 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South /เพจ กปส. 

  - เกาะติดภารกิจ ครม.สัญจร นายกฯ เปิดท่องเที่ยว ณ อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี 

 15 พ.ย.2564 สทท.นศ NBT South /เพจ กปส. 

  - เกาะติดภารกิจ ครม.สัญจร นายกฯ เปิดท่าเรือปากเมง จ.ตรัง  16 พ.ย.2564 สทท.สข NBT South /เพจ กปส. 
(1.4) ข่าว/สกู๊ปข่าว/รายงานข่าว  49 ข่าว    

 1.4.1 ข่าวโทรทัศน ์ - นายกรัฐมนตรชีื่นชมวิถีชีวิตชมุชนท่องเที่ยว ต.หนองทะเล  
อ.เมืองกระบี่ 

(40) 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - นายกรัฐมนตรีเปิดศนูย์จ าหน่ายผลิตภัณฑช์ุมชน สนิค้าโอทอป
อันดามัน  

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - นายกฯ เยี่ยมชมศนูย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ
และสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จ.กระบี่  

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - นายกรัฐมนตรีติดตามความคบืหน้าการพฒันาสนามบินกระบี่ 
มั่นใจอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - ชาวบ้านเกาะฮัง่ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มไีฟฟ้าใช้ 
หลังรอมานานกว่า 100 ป ี

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ
ติดตามงานดา้นการป้องกันชายแดน จ.ระนอง  

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ จ.พังงา 
ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ า 4 อ าเภอ  

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดนิ น าสุขคลายทุกข์สร้างรอยยิ้มให้
ชาวพังงา 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - รมช.ลงพื้นทีต่ิดตามผลการด าเนินงาน Andaman Hub 
Medical Center และระบบส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางทะเล  

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - รมว.กระทรวงมหาดไทย ติดตามการบริหารจัดการน้ า 
ของส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต  

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT2HD / NBT South 

  - นายศักดิส์ยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พร้อม นายพิพฒัน์ รชักิจประการ 
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นทีต่ิดตามโครงการสะพานเชื่อม 
เกาะลันตา ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกลุ่ม จ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 
  - ภารกิจนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่   15-16 พ.ย.64 สทท.สฎ NBT South (26 ข่าว) 
  - ครม.สัญจร จ.กระบี่ หวังเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 16 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อมการ
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะของ จ.กระบี่ 

 16 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

 1.4.2 สกู๊ปข่าว - พัฒนาพื้นที่แหลง่ท่องเที่ยวและนันทนาการเขาหลัก (8) 15 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT2HD / NBT South 
  - พัฒนาแหล่งสปา วารีบ าบัดน้ าพุร้อน  16 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT2HD / NBT South 
  - โครงการที่จะเข้าพิจารณาใน ครม.  15-16 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South (6 ข่าว) 
 1.4.3 รายงานขา่ว เปิดอุทยานการท่องเที่ยวกระบี ่ (1) 15 พ.ย.2564 สทท.นศ NBT2HD 

(1.5) VTR ชาวกระบีพ่ร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ตอน 15 พ.ย.2564 สทท.นศ NBT South 
(1.6) กราฟฟิกแจ้งรายการ - เชิญชวนรบัชมรายการแหลงข่าวชาวใต้นอกสถานที่ ครม.สัญจร 8 ชิ้น 15 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 

  - เชิญชวนรบัชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ นายกฯ เปดิศูนย์ 
โอทอปอันดามนั 

 15 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 

  - เชิญชวนรบัชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ นายกฯ  
เปิดอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี 

 15 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 
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  - เชิญชวนรบัชมรายการข่าวเดน่ประเดน็ใตน้อกสถานที่ ครม.สญัจร  15 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 
  - เชิญชวนรบัชมรายการโม้ข่าวฉาวเทือนนอกสถานที่ ครม.สัญจร  15 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 
  - เชิญชวนรบัชมรายการแหลงข่าวชาวใต้นอกสถานที่ ครม.สัญจร  16 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 
  - เชิญชวนรบัชมการถ่ายทอดสด นายกฯ เปิดทา่เรือปากเมง จ.ตรัง  16 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 
  - เชิญชวนรบัชมรายการขา่วเด่นประเด็นใต้นอกสถานที่ ครม.สัญจร  16 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 
2 สื่อวิทยุกระจายเสียง      

(2.1) ถ่ายทอดเสียง (สด)   - เกาะติดภารกิจ ครม.สัญจร นายกฯ เปิดศูนย์ OTOP อันดามนั 
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ 

2 คร้ัง 15 พ.ย.2564 สวท.กบ เชื่อมโยง 7  
จังหวัดภาคใต้ตอนบน 

  - เกาะติดภารกิจ ครม.สัญจร ณ โรงแรมโซฟีเทล กระบี่ โภคีธรา 
กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท 

 16 พ.ย.2564 สวท.กบ เชื่อมโยง 7  
จังหวัดภาคใต้ตอนบน 

(2.2) รายการวิทยุ  11 ตอน    
 2.2.1 รายการกลุ่มจังหวัด 1. รายการ “อันดามันวันนี้” เวลา 09.10-10.00 น. (จันทร์-ศุกร์) (8) 15-16 พ.ย.2564 สวท.รน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง 
 อันดามัน 2. รายการ “เลา่ข่าวอันดามัน” เวลา 10.10-11.00 น. (จันทร์-ศุกร์)  15-16 พ.ย.2564 สวท.ภก อันดามัน 
  3. รายการ “ร้อยเรื่องอันดามัน” เวลา 11.10-12.00 น. (จันทร์-ศุกร์)  15-16 พ.ย.2564 สวท.พง  
  4. รายการ “มองอันดามัน” เวลา 19.30-20.00 น. (จันทร์-ศุกร์) 

- ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในพืน้ที่จังหวัดกระบี่ 
- สรุปการประชุม ครม.สัญจร 

 15-16 พ.ย.2564 สวท.กบ  

 2.2.2 รายการกลุ่มจังหวัด
อ่าวไทย 
 

1.รายการ ตะลอนอ่าวไทย 
- นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ติดตาม
คืบหน้าพฒันาสนามบนิกระบี่ และภารกิจคณะรัฐมนตรีลงพืน้ที่
ภาคใต้ฝั่งอันดามนั  

(1) 15 พ.ย.2564 สวท.นศ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย 

 2.2.3 รายการ สี่แยกข่าว 
กปส. สปข.5  

- ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในพืน้ที่และคณะรัฐมนตรีในพืน้ที ่
- สรุปการประชุม ครม.สัญจร 

(2) 15-16 พ.ย.2564 สวท.พง 
สวท.ภก 

รายการเชื่อมโยง  
7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน 
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(2.3) ข่าว/สกู๊ปข่าว/รายงานข่าว  27 ข่าว    
 2.3.1 ข่าววิทยุกระจายเสียง - ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจาก 16 องค์กรเอกชน 

เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม.สัญจร  
ถึงจุดยืนการก่อสร้างรถไฟฟา้รางเบา 

(17) 15 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - รมว.อว.เยี่ยมชมบริษัทเมธีภูเก็ต จ ากัด ผู้ผลติและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ร่วมงานวิจัยแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดธุรกิจ SME สู่ตลาดสากล 

 15 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - รมว.อว. เยี่ยมชมผลงาน U2T มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต  
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลยั 

 15 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการลงพืน้ที่ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ จ.กระบี่ เน้นสร้าง
โอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้พกิาร ตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาล
ที่ว่า "เราจะไม่ทิ้งใคร่ไว้ข้างหลัง” 

 15 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - นายกรัฐมนตรีเปน็ประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน 6 จงัหวัด เห็นชอบ 7 โครงการ
เร่งด่วน กรอบวงเงิน 494 ล้านบาท ขณะที่เห็นชอบในหลักการ
การพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันอย่างยั่งยืน 5 ดา้น ครอบคลุม
เยียวยา ท่องเที่ยว เกษตร พฒันาคุณภาพชีวิตและ โครงสรา้งพืน้ฐาน  

 15 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามนั ก่อนเป็นประธานการประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ 
เผยเป็นก าลงัใจให้เด็กๆ ทุกคน ขอให้ตั้งใจเรียน เน้นการเรียน
ภาษาทีส่อง 

 15 พ.ย.2564 สวท.กบ  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นทีแ่ละ ประชุม ครม.สัญจร ที่  
จ.กระบี่ 15-16 พ.ย. 64 

 15 พ.ย.2564 สวท.สฎ  

  - ประชาชนชาวกระบี่ แห่ต้อนรบันายกรัฐมนตรี อย่างคับคัง่ 
พร้อมชูป้ายให้ก าลังใจในการท างาน 

 15 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม  
ศรีผ่องฟาร์ม ที่ จ.กระบี ่

 15 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - นายกรัฐมนตรี ติดตามคืบหนา้พัฒนาสนามบินกระบี่ และ
นายกรัฐมนตรี เปน็ประธานเปิดศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑช์ุมชน 
สินค้าโอทอป อันดามนั 6 จังหวดั แห่งแรกของไทย 

 15 พ.ย.2564 สวท.พง  

  - ประชาสัมพนัธ์ น าเสนอครม. 17 โครงการ 6 จังหวัดอันดามัน  15 พ.ย.2564 สวท.ตป  
  - โครงการ Phuket Health Sandbox ได้รับความเห็นชอบใน

การประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ ด้วยงบ 85 ล้านบาท 
 16 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์และสภาพ
ปัญหายางพาราพื้นที่ จ.พงังา  

 16 พ.ย.2564 สวท.ตป  

  - จ.พังงา ขออนุมัติงบประมาณ จาก ครม.สัญจร ที่ จ.กระบี่  
4 โครงการเร่งด่วน 

 16 พ.ย.2564 สวท.ตป  

  - รองนายกฯ จุรินทร์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพฒันา
เกษตรกร มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูอาชีพและพฒันาอาชีพ
เกษตรกร 

 16 พ.ย.2564 สวท.พง  

  - จ.กระบี่ เสนอโครงการใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามนั 
เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตร ที่ประชุม ครม.สัญจร 

 16 พ.ย.2564 สวท.สฎ  

  - นายกรัฐมนตรี ชื่นชมวิถีชีวิตชมุชนท่องเที่ยว ต าบลหนองทะเล  
กระบี่ เป็นชุมชนต้นแบบวิถีอนรุักษ์ 

 16 พ.ย.2564 สวท.สฎ  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2.3.2 สกู๊ปข่าว - ภารกิจนายกรัฐมนตรี และคณะ เม่ือวันที่ 15 พ.ย.นี้ ก่อนการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จ.กระบี่ ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนชาว จ.กระบี่ รู้สึกดีใจ 

(1) 16 พ.ย.2564 สวท.กบ  

 2.3.3 รายงานขา่ว - พลเอกประวิตรฯ เป็นประธานเปิดบ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง อุทยาน
แห่งชาติน้ าตกหงาว จ.ระนอง 

(6) 15 พ.ย.2564 สวท.รน  

  - พลเอก ประวิตรฯ ตรวจราชการในพื้นที่ จ.ระนอง ทั้งมิติดา้น
ความมั่นคง ดา้นแรงงาน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ด้านการป้องกันชายแดน และเปน็ประธานเปิดการ
ท่องเที่ยวบ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง 

 15 พ.ย.2564 สวท.รน  

  - พลเอก ประวิตรฯ ตรวจราชการติดตามการมีสว่นร่วมของสถาน
ประกอบการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
พร้อมพบปะแรงงานตา่งดา้วที่ระนอง 

 15 พ.ย.2564 สวท.รน  

  - การลงพื้นทีต่ิดตามนโยบายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ในพืน้ที่ 
คทช. ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าในช่องตะวันตก ถนนสายสาม อ.เมือง 
จ.กระบี่ ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี ่

 15 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - จ.กระบี่ พร้อมรองรับประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็น
ทางการ ในวนัที่ 15 และ16 พฤศจิกายนนี้แล้ว 

 15 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - จ.ภูเก็ต ผลักดันโครงการ  Phuket Health sandbox  
เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงสขุภาพระดับสากล 

 16 พ.ย.2564 สวท.ภก  

(2.4) พูดแทรกในรายการ - นรม.และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน 15-16 
พ.ย. 64 ประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดกระบี่  และเชิญชวน 
ร่วมต้อนรับ 

ทุกวัน 15-16 พ.ย.2564 สวท.11 สถาน ี
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - รมว.คมนาคม ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ต่าง ๆ ในพืน้ที่จังหวัดระนอง พร้อมส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวง
ระนอง ให้กับโรงพยาบาลระนอง 

    

  - รมช.ศึกษาธิการ ลงพืน้ที่ระนอง ติดตามการด าเนนิงานนโยบาย
ของรัฐบาล 14 พ.ย. 2564 

    

  - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชงิเกษตร ก้อง วัลเลย์ และศูนย์การ
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรบา้นห้วยปลิง 
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 

    

  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เผยรัฐบาลพร้อม
ขยายพื้นที่เปดิการท่องเที่ยว จ.ระนอง และการค้าชายแดน 

    

  - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ระนอง พร้อมเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร  

    

  - นายกรัฐมนตรี แจงปีหน้าเตรียมซื้อวัคซีนโควิด-19 อีก 65 ล้าน
โดส ย้ าจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกับการวิจัยและพฒันาวัคซีนที่
เกิดขึ้นใหม่ ยืนยันไทยดูแลเยียวยาประชาชนดทีี่สุดเปน็ประเทศ
อันดับ 2 ในเอเปค 

    

  - นายกรัฐมนตรี เปน็ประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน 6 จังหวัด เห็นชอบ 7 
โครงการเร่งด่วน กรอบวงเงิน 494 ล้านบาท 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน ก่อนเปน็ประธานการประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ เผยเป็น
ก าลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคน ขอให้ตั้งใจเรียน เน้นการเรียนภาษาที่สอง 

    

  - แรงงาน 3 สัญชาติ เฮ ศบค. เคาะ น าเข้า MOU ตามกระทรวง
แรงงานเสนอ 

    

  - พลเอก ประวิตรฯ เป็นประธานเปิดบ่อน้ าแร่ร้อนพรร้ัง อุทยาน
แห่งชาติน้ าตกหงาว จ.ระนอง 

    

  - พลเอก ประวิตรฯ ตรวจราชการติดตามการมีสว่นร่วมของสถาน
ประกอบการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
พร้อมพบปะแรงงานตา่งดา้วที่ระนอง 

    

  - พลเอก ประวิตรฯ ตรวจราชการติดตามงานดา้นการป้องกัน
ชายแดนจังหวัดระนอง ซึง่ติดกบัประเทศเมียนมา 

    

  - ครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง  
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ (ฉบับที่ ..) ถึงวนัที่ 31 ธ.ค. 2564 

    

  - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง 
อันดามันก่อนการประชุม ครม. 

    

  - ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ย้ า นายกรัฐมนตรีก าชับเร่งแก้ไข
ปัญหาประชาชน 

    

  - รมต.เกษตรฯ ติดตามปัฐหายางพารา พืน้ที่ จ.พังงา     
  - รมช.ศึกษาธิการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

สร้างโอกาสการศึกษาคนพิการ 
    

  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวอันดามนัเป็นการท่องเที่ยวระดับโลก     
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ศูนย์การแพทย์เขาหลัก เปิดให้บริการ 3 ปี เพิ่มอัตรารอดชีวิต
ผู้ป่วยวิกฤตทางทะเลได้เปน็ร้อยละ 98 

    

  - เยี่ยมชมโครงการทะเลไทยไร้ขยะ เกิดจากการถ่ายผลงานวิจยั
และนวัตกรรมสู่การน าไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดเชิงพาณชิย์ 

    

  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวอันดามนัเป็นการท่องเที่ยวระดับโลก     
3 สื่อดิจิทัล  เพจส านักประชาสัมพนัธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยแชร์     

(3.1) ผลิต Digital Content  55 ชิ้น    
 3.1.1 ข่าวออนไลน ์ - นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมศูนยพ์ัฒนาประสิทธิภาพการให้ความ

ช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
(20) 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - นายกรัฐมนตรี เปน็ประธานเปิดศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สินค้าโอทอป อันดามนั 6 จังหวดั แห่งแรกของไทย 

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - ศูนย์โอทอป มาที่เดียว เหมือนได้เที่ยว 6 จังหวัด  15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 
  -  นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิถีชีวติชุมชนท่องเที่ยว ต.หนองทะเล  

อ.เมืองกระบี่ เป็นชุมชนตน้แบบวิถีอนุรักษ์ แนะให้ร่วมกันพัฒนา
พื้นที่ เป็นเจา้บา้นทีด่ี  

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา 
โสภณพนชิ) ลงพื้นที่ จ.พังงา เพื่อติดตามการด าเนนิงานโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา  

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว  นายกรัฐมนตรี เปิดแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี 
จ.กระบี่ พร้อมพบปะผู้ประกอบการ 

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสทุิน   
ลงพื้นทีพ่บปะเกษตรกรชาวสวนปาล์มจ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง 

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ทส.เตรียมเปิด “อ่าวมาหยา” วันขึ้นปีใหม่ 2565 หลังระบบ
นิเวศน์เร่ิมฟื้น 

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมศูนยพ์ัฒนาประสิทธิภาพการให้ความ
ช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.พังงา  
เยี่ยมเยียนและตรวจราชการ 

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการลงพืน้ที่ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นทีจ่ังหวัดระนอง  

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - บิ๊กป้อม ตรวจราชการในพื้นทีจ่ังหวัดระนอง เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม จ.ระนอง ทั้งมิติด้านความมัน่คง 
สถานการณ์ดา้นแรงงาน และมาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19  

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - พล.อ.ประยุทธ์ฯ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว : ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha 

 16 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - กระทรวงศึกษาฯ เตรียมจัดโครงการ “อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี 
มีอาชีพ” น าร่องที่กระบี่ รองรับนักเรียนตกหล่นจากระบบหลังจบ 
ม.3 จากเหตุโควิด  

 16 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - รองนายกฯ มอบบา้นมัน่คงชนบท แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย  16 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 
  - ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ย้ า นายกฯ ก าชับทุกหน่วยงาน 

เร่งแก้ไขปัญหาประชาชน 
 16 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ ในการประชุม ครม.สัญจร   16 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 
  - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ฝั่งอันดามนั ก่อนเป็นประธานการประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี ่
 16 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - นายกรัฐมนตรี เปน็ประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน 6 จังหวัด เห็นชอบ 7 
โครงการเร่งด่วน กรอบวงเงิน 494 ล้านบาท 

 16 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกบัคณะรัฐมนตรี ผูว้่าราชการจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 
และสตูล) 

 16 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

 3.1.2 อินโฟกราฟฟิก - 6 จังหวัดอันดามัน เสนอ 17 โครงการ ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 

(4) 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - กระบี่ พร้อมรับ ครม.สัญจร 15-16 พ.ย.นี้  15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - ครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การ
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ (ฉบับที่ ..) ถึงวนัที่ 31 ธ.ค. 2564 

 16 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - นายกรัฐมนตรี แจงปีหน้าเตรียมซื้อวัคซีนโควิด-19 อีก 65 ล้าน
โดส ย้ าจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกับการวิจัยและพฒันาวัคซีนที่
เกิดขึ้นใหม่ ยืนยันไทยดูแลเยียวยาประชาชนดทีี่สุดเปน็ประเทศ
อันดับ 2 ในเอเปค 

 16 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

 3.1.3 Story post  
(คลี่ประเด็น) 

- ชาวบ้านเกาะฮัง่ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มไีฟฟา้ใช้ 
หลังรอมานานกว่า 100 ป ี

(17) 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - เปิดโมเดลสะพานเชื่อมเกาะลนัตา จ.กระบี่  15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ลงพื้นที่ อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.กระบี่ น าพันธ์ุไม้
ท้องถิ่น ตกแต่ง ห้องประชุม ครม.สัญจร กระบี่ 15-16 พ.ย.นี้ 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการใน
พื้นที่จังหวัดระนอง 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - มาที่เดียว เหมือนได้เที่ยว 6 จงัหวัดศูนย์โอทอปอันดามัน  15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมศูนยพ์ัฒนาประสิทธิภาพการให้ความ
ช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข ลงพืน้ที่ติดตามผลการ
ด าเนินงาน Andaman Hub Medical Center 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ จ.พังงา 
ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ า  

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - นายกรัฐมนตรี เปน็ประธานเปิดศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สินค้า OTOP อันดามัน 6 จังหวัด แห่งแรกของไทย 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหม ตรวจราชการติดตามงาน
ด้านการป้องกันชายแดน จ.ระนอง 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - นายกรัฐมนตรีติดตามความคบืหน้าการพฒันาสนามบินกระบี่  15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศนูย์พฒันาประสทิธิภาพการให้ความ
ช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จ.กระบี่ 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - นายกรัฐมนตรีเปิดศนูย์จ าหน่ายผลิตภัณฑช์ุมชน สนิค้าโอทอป 
อันดามัน 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - นายกรัฐมนตรชีื่นชมวิถีชีวิตชมุชนท่องเที่ยว ต.หนองทะเล อ.
เมืองกระบี่ 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อมการ
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดกระบี่ 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - กระทรวงศึกษาฯ เตรียมจัดโครงการ “อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี 
มีอาชีพ” น าร่องที่กระบี่ รองรับนักเรียนตกหล่นจากระบบหลังจบ 
ม.3 จากเหตุโควิด 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

 3.1.4 คลิป - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางถึง จ.กระบี่ (14) 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - นายกรัฐมนตรี ร่วมร้องเพลง บ้านเกิดเมืองนอน กับประชาขน
ที่มารอต้อนรับ 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดนิ น าสุขคลายทุกข์สร้างรอยยิ้มให้
ชาวพังงา 

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - ลีลานายกฯ ลุงตู่ ทอดโรต ี  15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - ฉันคือกระบี่ เวอร์ชั่นพิเศษ โดย พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี

 15 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - พลเอก ประวิตรฯ ตรวจราชการในพื้นที่จงัหวัดระนอง ทัง้มิติ
ด้านความมั่นคง ดา้นแรงงาน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ด้านการป้องกนัชายแดนจังหวัดระนอง และเป็น
ประธานเปิดการท่องเที่ยวบ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง 

 15 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.รน 

  - พลเอก ประวิตรฯ ตรวจราชการติดตามงานดา้นการป้องกัน
ชายแดนจังหวัดระนอง ซึง่ติดกบัประเทศเมียนมา 

 15 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.รน 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - พลเอก ประวิตรฯ ตรวจราชการติดตามการมีสว่นร่วมของสถาน
ประกอบการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
พร้อมพบปะแรงงานตา่งดา้วที่ระนอง 

 15 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.รน 

  - ถึงกระบี่แล้ว นายกรัฐมนตรี ลงพื้นทีต่ิดตามโครงการพัฒนา 
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่มุง่สู่สายการบนิภูมิภาค  

 15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

  - เป็นก าลังใจให้นายกลุงตู่   15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 
  - บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่า  15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 
  - หรอยจังฮู้  15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 
  - กระบี่มั่นคง เติบโตอย่างมสี่วนร่วม เชื่อมโยงสู่อนาคตที่ยั่งยืน  15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 
  - KRABI STEADY ขุมทรัพย์ธรรมชาติ แห่งท้องทะเลอันดามนั   15 พ.ย.2564 กปด เพจ สปข.5 

(3.2) Facebook Live - รายการพิเศษ "เกาะติดภารกิจ ครม.สัญจร" นายกรัฐมนตรี เปิด
ศูนย์โอทอปอันดามัน ณ ศนูย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามนั  

3 คร้ัง 15 พ.ย.64 OB สทท.สฎ 
กปด. 

เพจ กรมประชาสัมพนัธ ์
แชร์เพจเครือข่าย 

  - รายการพิเศษ "เกาะติดภารกิจ ครม.สัญจร" นายกรัฐมนตรี  
เปิดท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี 

 15 พ.ย.64 OB สทท.นศ 
กปด. 

เพจ กรมประชาสัมพนัธ ์
แชร์เพจเครือข่าย 

  - รายการพิเศษ "เกาะติดภารกิจ ครม.สัญจร" นายกรัฐมนตรี  
เปิดท่าเรือปากเมง จ.ตรัง 

 16 พ.ย.64 สทท.สข 
สปข.6 

เพจ กรมประชาสัมพนัธ ์
แชร์เพจเครือข่าย 

(3.3) แชร์เพจ NBT South - รายการ แหลงข่าวชาวใต้ สัญจรไปที่จังหวัดกระบี่  4 คร้ัง 15-16 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - รายการ ข่าวเด่น ประเด็นใต้   15-16 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

(3.4) เว็บไซต์ สปข.5 
http://region5.prd.go.th 

แบนเนอร์ “ข่าว ครม.สัญจร จ.กระบี่”  
-อัพเดทข่าว ความเคลี่อนไหว การประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่  

1 แบนเนอร์ 15-16 พ.ย.2564 สผป.   

4 สื่อกิจกรรม จัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการ ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 5  
กรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมโซฟีเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ 
แอนด์ สปา รสีอร์ท (จุดประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่) 

1 ศูนย์ 15-16 พ.ย.2564 สขร. สทน.  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

หลังการประชุม (17 - 18 พฤศจิกายน 2564) 
1 สื่อโทรทัศน์      

(1.1) สกู๊ปข่าว - นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้โรงแรม 
ทั่วจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus มีกว่า 600 แห่ง 

2 ข่าว 17 พ.ย.2564 สทท.ภก NBT South 

  - การแถลงผลการประชุม ครม. และสรุปมติ ครม. ที่เก่ียวข้องกับ
ภาคใต้ 

 17 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 

(1.2  รายการ แหลงข่าวชาวใต้ 
เวลา 08.30-10.00 น. 

- มติ ครม. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดามัน 1 ตอน 17 พ.ย.2564 สทท.สฎ NBT South 

(1.3) VTR ความยาว 3-5 นาท ี - สรุป ครม.สัญจร จ.กระบี่ 15 – 16 พ.ย.2564 1 ตอน เข้าที่ประชุม 
ครม. (23 พ.ย.) 

สทท.ภก  

2 สื่อวิทยุกระจายเสียง      
(2.1) ข่าว/สกู๊ปข่าว/รายงานข่าว  12 ข่าว    

 2.1.1 ข่าววิทยุกระจายเสียง  - นายกรัฐมนตรี รู้สึกดีทีบ่รรยากาศบา้นเมืองดีขึ้น เตรียมเดินสาย
ไปจังหวัดอื่น เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน น าไป จัดท าแผน
เพื่อพัฒนาต่อไป 

(8) 17 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - นายกรัฐมนตรี สัง่ปรับปรุงวิธกีารตรวจสอบทีส่นามบนิให้รวดเร็วขึ้น 
พร้อมย้ าด าเนินการเอาผิดกับสถานประกอบการทีไ่ม่ปฏบิัติตาม
มาตรการของ ศบค. 

 17 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - ผวจ.ภูเก็ต ยืนยันความพร้อมเดินหน้าโครงการ Phuket Health 
sandbox หลัง ครม.ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณ 85 ล้านบาท 
พร้อมสร้างเสาสุขภาพรองรับประชากรโลกภูเก็ต 

 17 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - ครม.เห็นชอบ 7 โครงการเร่งด่วน ของกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต ้
ฝั่งอันดามนัวงเงนิ 494 ล้านบาท 

 17 พ.ย.2564 ตป  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่น ไทยมคีวามพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศ
แบบวิถีใหม่ ดัน 3 เมกะอีเว้นท์ รองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
ในภาคใต้ 

 17 พ.ย.2564 สวท.สฎ  

  - ประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ ที่ผ่านมา ชาวกระบี่ ต่างชื่นชม  
การบริหารประเทศ ของนายกรัฐมนตรี 

 17 พ.ย.2564 สวท.กบ  

  - คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพืน้ที่ศึกษาดงูาน
ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต ถึงความพร้อมของอาคารผู้โดยสารและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการเป็น Home Port 

 18 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - รมว.พม. เป็นประธานมอบทนุการศึกษาแก่เยาวชนที่ประสบ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษาจงัหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 

 18 พ.ย.2564 สวท.ภก  

 2.1.2 สกู๊ปข่าว - ครม.ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามนั 6 จังหวัด เห็นชอบ 7 โครงการเร่งด่วน กรอบวงเงิน 
494 ล้านบาท 

(1) 17 พ.ย.2564 สวท.กบ  

 2.1.3 รายงานขา่ว - ผวจ.ภูเก็ต ยืนยันความพร้อมเดินหน้าโครงการ Phuket Health 
sandbox หลัง ครม.ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณ 85 ล้านบาท 
พร้อมสร้างเสาสุขภาพรองรับประชากรโลกภูเก็ต 

(3) 17 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพืน้ที่ศึกษาดงูาน
ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต ถึงความพร้อมของอาคารผู้โดยสารและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการเป็น Home Port 

 18 พ.ย.2564 สวท.ภก  

  - รมว.พม. เป็นประธานมอบทนุการศึกษาแก่เยาวชนที่ประสบ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษาจงัหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 

 18 พ.ย.2564 สวท.ภก  
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

(2.2 พูดแทรกในรายการ - ผวจ. ยืนยนัความพร้อมเดินหน้าโครงการ Phuket Health 
sandbox หลัง ครม.ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณ 85 ล้านบาท 
พร้อมสร้างเสาสุขภาพรองรับประชากรโลกภูเก็ต 

ทกุวัน 17-18 พ.ย.2564 สวท.11 สถาน ี  

  - รมว.พม. เป็นประธานมอบทนุการศึกษาแก่เยาวชนที่ประสบ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษาจงัหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 

    

  - คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพืน้ที่ศึกษาดงูาน
ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต รองรับการเป็น Home Port 

    

  - ระนองได้อะไรจากการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่ เม่ือ
วันที่ 15-16 พ.ย.2564 

    

  - ครม.เห็นชอบ การน าเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พืน้ที่แหล่ง
อนุรักษ์ทะเลอันดามนั 3 จังหวดั เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องตน้ 
(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก 

    

   - ครม. เห็นชอบเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมพื้นที่แหลง่
อนุรักษ์ทะเลอันดามนั เข้าสู่บญัชีรายชื่อเบื้องตน้เพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นแหล่งมรดกโลก 

    

  - ครม.เห็นชอบเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมฝั่งอันดามัน     
  - ภาคเอกชน พอใจลงพื้นที่ 6 จงัหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของ

รัฐบาล เรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว 
    

  - ภาคเอกชน พอใจลงพื้นที่ 6 จงัหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของ
รัฐบาล เรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว 

    

  - ครม.เห็นชอบ 7 โครงการเร่งด่วน ของกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต ้
ฝั่งอันดามนั 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ครม. เห็นชอบเยียวยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 
ผ่านข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามนั 

    

  - ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการชื่นชมการประชุม ครม.
สัญจร จ.กระบี่ กระตุ้นเศรษฐกิจ กลับมาคึกคัก สร้างความมั่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว  

    

  - นายกรัฐมนตรชีื่นชมผลงานวดิีทัศน์น าเสนอในทีป่ระชุมของ 
กรมประชาสัมพันธ ์

    

3 สื่อดิจิทัล เพจส านักประชาสัมพนัธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยแชร์     
(3.1) ผลิต Digital Content   20 ชิ้น    

 3.1.1 ข่าวออนไลน ์ - ครม. เห็นชอบหลักการไทยเสนอตัวเปน็เจา้ภาพจัด 3 เมกะอีเว้นท์ 
หนุนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานรับนักท่องเที่ยวผลักดันการเติบโต 
สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ต่อยอดนวัตกรรมประเทศระยะยาว 

(13) 17 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - นายกรัฐมนตรีแจงปีหน้าเตรียมซื้อวัคซีนโควิด-19 อีก 65 ล้านโดส   17 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - ครม. ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามนั ขับเคลื่อนนโยบาย

รัฐบาลในทุกมิต ิ
 17 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - นายกรัฐมนตรี ย้ าดูแลประชาชนทุกภาคส่วน ครม.อนุมัติเงินกู้
เพื่อตรึงราคาน้ ามนัดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร 

 17 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการ 
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและใบอนุญาตเปน็
มัคคุเทศก์ ช่วยเหลือผลกระทบโควิด-19 

 17 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ครม.เคาะร่าง พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงนิกู้ฯ 30,000 ล้านบาท 
ของส านักงานกองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิง มุ่งรักษาเสถียรภาพระดบั
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศ 

 17 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 

  - นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นผลส าเร็จการประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่  17 พ.ย.2564 กปด. เพจ สปข.5 
  - รมว.พม. เป็นประธานมอบทนุการศึกษาแก่เยาวชนที่ประสบ

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษาจงัหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 

 17 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพืน้ที่ศึกษาดงูาน
ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต ถึงความพร้อมของอาคารผู้โดยสารและสิง่
อ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการเป็น Home Port 

 17 พ.ย.2564 ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - ระนองได้อะไรจากการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่   17 พ.ย.2564 รน เพจ สวท.ระนอง 
  - ครม.เห็นชอบ การน าเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พืน้ที่แหล่ง

อนุรักษ์ทะเลอันดามนั 3 จังหวดั เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องตน้ 
(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก 

 17 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

  - เคาะ 7 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามนั 

 17 พ.ย.2564 สวท.เพื่อการ
เรียนรู้ฯ 

เพจ สวท.เพื่อการเรียนรู้ฯ 

  - นายกฯเผยความรู้สึกหลังลงพืน้ที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ภาคใต้ 
พร้อมเดินหน้าประเทศ 

 17 พ.ย.2564 สวท.เพื่อการ
เรียนรู้ฯ 

เพจ สวท.เพื่อการเรียนรู้ฯ 

 3.1.2 อินโฟกราฟฟิก -นายกฯ ย้ าดูแลประชาชนทุกภาคส่วน ครม.อนุมัติเงินกู้เพื่อตรึง
ราคาน้ ามันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร 

(4) 17 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  -นายกฯ เชื่อมั่นผลส าเร็จการประชุมครม.สัญจร จ.กระบี่ เป็นการ
ส่งสัญญาณไทยพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจอีกครั้ง 

 17 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  - ระนองได้อะไรจากการประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่   17 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 
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ล าดับ กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา 
จ านวน
ผลผลิต 

วัน/เวลา/
ออกอากาศ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ครม.เห็นชอบ การน าเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พืน้ที่แหล่ง
อนุรักษ์ทะเลอันดามนั 3 จังหวดั เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องตน้ 
(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก 

 17 พ.ย.2564 สวท.รน เพจ สวท.ระนอง 

 3.1.3 Story post 
 

นายกฯ ขอบคุณประชาชนชาวกระบี่ร่วมมือรัฐบาล พอใจผลเปดิ
การประเทศตามนโยบายรัฐบาล 

(2) 17 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

  นายกรัฐมนตรีเปน็ประธานในพธิีเปิดใช้ “ท่าเรือปากเมง เปิด
ประตูสู่อันดามัน” 

 17 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

 3.1.4 คลิป -ประตูประเทศไทยเปิดแลว้‼️ ‼️ประชาชนพร้อม ‼️ธรรมชาติ

พร้อม‼️ผู้ประกอบการและภาครัฐพร้อม 
 

(1) 17 พ.ย.2564 สทท.ภก เพจ NBT Phuket 
Thailand 

4 เว็บไซต์ สปข.5 
http://region5.prd.go.th 

แบนเนอร์ “ข่าว ครม.สัญจร จ.กระบี่”  
-อัพเดทข่าว ความเคลี่อนไหว การประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่  
-สรุปปภาพรวม อัพโหลดหัวข้อ รวมสื่อประชาสัมพันธ ์

1 แบนเนอร์ 17-18 พ.ย.2564 สผป.  
สขร. 
สทน. 

 

 

 

 

ผู้รายงาน : อุษณีย์  เอกมานพ  นักสื่อสารมวลชนช านาญการ  สขร. สปข.5   

โทร : 0 7727 2359, 09 0556 5622   

E-mail newsprd5@hotmail.com 


