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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (21 มีนาคม 2566)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 
  2.   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  3.  เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ 1/2566 
  4.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าเดือนมกราคม 2566 
  5.  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี : การน าเสนอ 
    วัฒนธรรมของประเทศในลักษณะ Soft Power 
  6.  เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน  
    ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  7.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มี 
    ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 
  8.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 
  

ต่างประเทศ 
 
  9.  เรื่อง  รายงานผลการเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรองนายกรัฐมนตรีและ 
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  10.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
  11.  เรื่อง   การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศ
    เทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับสถาบัน 
    การทูตฮังการี กระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งฮังการี 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 
     คณะรัฐมนตรีรับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดย พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติแทนคณะรัฐมนตรี ในการตราร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร                   
พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566  
      พระราชกฤษฎีกา ประกอบด้วย 5 มาตรา มีสาระส าคัญให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปใน
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 
 
2.  เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติต่อไป 
  ด้วยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 
สลค. จึงขอเสนอ 
  1. แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร และให้แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
   1.1. ด้านนิติบัญญัติ 
    1.1.1 สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ1 และต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน2 

    1.1.2 เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะค านวณถึง
ก่อนวันยุบสภาผู้แทนราษฎร 1 วัน 
    1.1.3 ภายใน 5 วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ยุบสภา
ผู้แทนราษฎร3 
    1.1.4 กระทู้ถามและญัตติทั้งหมดตกไป4 

    1.1.5 กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรพ้นจาก       
ต าแหน่ง5 

    1.1.6 ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาและได้ส่งให้รัฐบาลน า
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ไม่ตกไป และด าเนินการต่อไปได้6 

    1.1.7 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้น 90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป7 
    1.1.8 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้
ความเห็นชอบ ให้เป็นอันตกไป เว้นแต่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะร้องขอต่อรัฐสภา เพ่ือให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป ภายใน 60 วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไป8 
[หมายเหตุ : มาตรา 85 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง และมาตรา 121 บัญญัติให้
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ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียก
ประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก] 
    1.1.9 วุฒิสภายังไม่สิ้นสุด9 แต่จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้เว้นแต่10 

     (1) กรณีท่ีต้องประชุมเพ่ือด าเนินการบางประการที่รัฐธรรมนูญก าหนด เช่น 
การแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งไว้ก่อน การปฏิญาณตนของผู้ส าเร็จ
ราชการในพระองค์ การประกาศสงคราม เป็นต้น 
     (2) กรณีที่ต้องประชุมเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ [ได้แก่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 204 และมาตรา 207) กรรมการการเลือกตั้ง 
(มาตรา 222 และมาตรา 223) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (มาตรา 228 และมาตรา 229 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (มาตรา 232 และมาตรา 233) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(มาตรา 238มาตรา 239 และมาตรา 241) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 246)] [หมายเหตุ : กรณี
วุฒิสภาต้องด าเนินการประชุมข้างต้น มาตรา 126 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ประธาน
วุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญและ
ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ] 
    1.1.10 คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาผู้แหนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการนั้น ๆ หรือตามที่
วุฒิสภามอบหมาย11 

   1.2 คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
    1.2.1 สถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
     (1) คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง แต่ต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป               
(ไม่เรียกว่า รักษาการ และได้รับเงินเดือนแต่ยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน) (มาตรา 168 (1) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย) 
     (2) คณะรัฐมนตรียังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศเท่าที่จ าเป็นทุกประการ กรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติ ย่อมมีอ านาจหน้าที่ที่จะประกาศ
มาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้ เช่น ประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึก เป็นต้น12 
     (3) การลงชื่อต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังคงลงชื่อใน
ต าแหน่งเดิม มิใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในต าแหน่ง13 

     (4) นายกรัฐมนตรีจะปรับรัฐมนตรีออก หรือรัฐมนตรีจะลาออกก็กระท าได้ 
แต่ไม่ควรแต่งตั้งแทน14 

   1.2.2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 
     (1) การประชุมคณะรัฐมนตรี15 
      (1.1) คณะรัฐมนตรีประชุมต่อไปได้ตามปกติจนกว่าจะมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทั้งนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาจัดเฉพาะระเบียบ
วาระท่ีเป็นไปตามปกติปฏิบัติ 
      (1.2) ส าหรับเรื่องใดที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการ
อนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะ
กลั่นกรองไว้ชั้นหนึ่งก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับ
การบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อมีมติหรือค าสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป 
     (2) การอนุมัติงานหรือโครงการ (มาตรา 169 (1)  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย) 
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      (2.1) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมี
ผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่ก าหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      (2.2) การกระท าใด ๆ ที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะกระท ามิได้ เช่น การก าหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่มีผลต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
     (3) การแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 169 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
      (3.1) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ าหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดัง กล่าวพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อน 
      (3.2) การใช้อ านาจตามข้อ (3.1) จะต้องกระท าเท่าที่จ าเป็นและ
ต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก่อน 
      การใช้อ านาจดังกล่าวให้หมายความรวมถึงกรณีที่มีกฎหมาย กฎ 
หรือระเบียบก าหนดเป็นเงื่อนไขให้การแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือพัน
จากต าแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน นั้น มีผลต่อเม่ือคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ อนุญาต อนุมัติ เห็นชอบ 
หรือการด าเนินการอื่นที่มีผลลักษณะเดียวกัน 
      (3.3) เมื่อมีกรณีที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
       (ก) จัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย 
การให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน 
       (ข) ประวัติย่อของบุคคลดังกล่าว 
       (ค) จัดท าสรุปสาระส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง
กระบวนการ เหตุผลในการพิจารณา รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องใช้อ านาจในระหว่างเวลาดังกล่าว 
       ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้การแต่งตั้งโยกย้าย การให้
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
      (3.4) ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทนไปชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ 
      (3.5) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้   ค าว่า “กิจการ
ที่รัฐถือหุ้นใหญ่”16 ให้พิจารณาโดยค านึงถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระท าการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2563 ด้วย 
[หมายเหตุ ข้อ (3.2) - (3.5) เป็นไปตามแนวปฏิบัติและขั้นตอนด าเนินการตามมาตรา 169 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง] 
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    (4) การอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
(มาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
     (4.1) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
     (4.2) การกระท าตามข้อ (4.1) จะต้องกระท าเท่าท่ีจ าเป็น และต้องเป็นไป
เพ่ือรักษาประโยชน์ของรัฐ รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือเป็นการบรรเทาภัย
พิบัติแก่ประชาชน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
     การด าเนินการดังกล่าวจะกระท าได้เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับการ
จัดสรร หรือที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องขอใช้บประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
     (4.3) เมื่อมีกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังกล่าว ให้ส านักงบประมาณรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
     (4.4) ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ หน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทนไปชี้แจง หรือส่งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ 
[หมายเหตุ ข้อ (4.2) - (4.4) เป็นไปตามแนวปฏิบัติและขั้นตอนด าเนินการตามมาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง] 
    (5) การใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐ (มาตรา 169 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย) 
     (5.1) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระท าการใดอันอาจ
มีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระท าการอันเป็นการผ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
(ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระท าการใดซึ่งจะมีผลต่อ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2563) ดังนั้น ถ้าเป็นการด าเนินการในการปฏิบัติราชการปกติ ซึ่งไม่มีผลต่อการเลือกตั้งก็ยังคง
ด าเนินการได ้
     (5.2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐ
หรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระท าการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องไม่ใช้
ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระท าการใดซ่ึงจะมีผลต่อการเลือกตั้งด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
      (ก) ใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ โดยการก าหนด
นโยบาย โครงการ แผนงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ในทันที และมีลักษณะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกัน
ในการเลือกตั้ง 
      (ข) จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นอกเหนือจาก
การประชุมตามปกติ และมีการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่
ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
      (ค) ก าหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการประชุม อบรม หรือ
สัมมนาบุคคลากรของรัฐหรือเอกชน โดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐหรือเงินของกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 
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โดยอาจให้มีการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเว้นแต่เป็นการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน แต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่
ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
      (ง) ก าหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติ โอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้หน่วยงานของรัฐ
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ท าการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ประชาชน เว้นแต่มีเหตุจ า เป็นเร่งด่วน
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน แต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
      (จ) ก าหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่ายหรือจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่เป็นกรณีต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย
ก าหนด หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน แต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิด
ความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
      (ฉ) ใช้พัสดุหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของรัฐ 
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือใช้บุคลากรของรัฐปฏิบัติงานเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
      (ช) ใช้ทรัพยากรของรัฐ เช่น คลื่นความถี่ หรือเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้
เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
      ทั้งนี้ ในกรณีใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจก าหนดยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบดังกล่าวได้ 
    (6) การปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
     (6.1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
      (ก) มาตรา 73 บัญญัติห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะ
หรือต าแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สัมครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แต่ไม่รวมถึงการที่ข้าราชการการเมืองผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง โดยมิได้กระท าหรือมี
ส่วนกระท าการอันเป็นการต้องห้ามนั้น 
      (ข) มาตรา 76 บัญญัติห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ บริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมืองหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 
     (6 .2 )  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
      มาตรา 73 บัญญัติห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน ให้งด
เว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
      (ก) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ 
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 
      (ข) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด  
      (ค) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง
ต่าง ๆ 
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      (ง) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
      (จ) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล คุกคาม ใส่ร้ายด้วยความ
เท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
    (7) การออกกฎหมาย17 

     (7.1) การเสนอร่างกฎหมายใหม่โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็น
เรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรด าเนินการเสนอในระหว่างยุบสภา ส่วนร่างอนุบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกา ร่าง
กฎกระทรวง ร่างระเบียบ เป็นตัน ซึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทให้อ านาจ
ไว้ ย่อมด าเนินการได้ตามปกติ 
     (7.2) ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติ
หลักการและส่งให้ สคก. หรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.) 
ตรวจพิจารณา 
      (ก) ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติ เมื่อ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว จะ
ด าเนินการต่อไปไม่ได้ เพราะยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องรอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร 
      (ข) ถ้าเป็นร่างอนุบัญญัติซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่จะด าเนินการเพ่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปนั้นเนื่องจากเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ
อนุมัติหลักการไว้ก่อนที่จะมีการยุบสภา ดังนั้น เมื่อ สคก. หรือ คกอ. ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ไปตามข้ันตอน เพ่ือให้ร่างอนุบัญญัติดังกล่าวประกาศใช้บังคับต่อไปได้ 
    (8) การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
        การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายเป็นการด าเนินการเพ่ือให้มี
คณะกรรมการตามกฎหมายอันจ าเป็นต่อการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สามารถ
ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือกระบวนการที่
กฎหมายบัญญัติและเมื่อได้แต่งตั้งแล้ว คณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวสามารถปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่ละฉบับอันเป็นงานประจ าตามปกติได้18 

    (9) การปฏิบัติเรื่องอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
     (9.1) กรณีการประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทาง
วิชาการ หากเป็นการนัดหมายล่วงหน้าก่อนพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ และเป็นการปฏิบัติ
ตามปกติดังเช่นที่เคยปฏิบัติ รัฐมนตรีสามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการหาเสียงเลือกตั้ง 
     (9.2) รัฐมนตรีซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรห้ามใช้เวลา
ราชการในการหาเสียงเลือกตั้ง หากประสงค์จะใช้เวลาหาเสียงเลือกตั้งให้ลากิจต่อนายกรัฐมนตรี 20 และกรณีที่
นายกรัฐมนตรีมีความประสงค์จะลากิจ ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 หมวด 
3 การลาของข้าราชการการเมือง 
     (9.3) การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของรัฐมนตรีควรใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะกรณีการได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ในฐานะของต าแหน่งรัฐมนตรี จะให้สัมภาษณ์ได้เฉพาะ
หน้าที่รัฐมนตรีเท่านั้น แต่บางครั้งสื่อมวลชนอาจมีค าถามในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองที่จะท าให้ค าสัมภาษณ์ของ
รัฐมนตรีเป็นการให้คุณต่อพรรคการเมืองของตน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งรัฐมนตรีกับสื่อ
ของรัฐโดยมิชอบได้ แต่หากเป็นการเชิญผู้แทนพรรคการเมืองหลาย ๆ พรรคไปสัมภาษณ์ในลักษณะเท่าเทียมกัน  ก็
เป็นความรับผิดของสื่อมวลชนนั้น ๆ ไป21 
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     (9.4) ให้รัฐมนตรีทุกท่านระมัดระวังในการด าเนินเรื่องดังต่อไปนี้ระหว่าง
ที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ22 

      (ก) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีรูปภาพ
ของรัฐมนตรีปรากฏอยู่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและโทรทัศน์ ควรจะปลด
ป้ายหรือยกเลิกการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งหมด เว้นแต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ใช้เงินของพรรค
การเมืองที่ตนสังกัด 
      (ข) การใช้รถประจ าต าแหน่งและเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่
มิได้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรี 
      (ค) การให้สัมภาษณ์รายการวิทยุและโทรทัศน์ และการรับเชิญ
ไปบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ ในรายการที่ทางหน่วยงานราชการซื้อเวลาไว้หรือจัดขึ้น ยกเว้นรายการที่สถานีวิทยุหรือ
โทรทัศน์ที่มิใช่กิจการของรัฐจัดขึ้นเอง 
    (10) การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
     ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดให้ในกรณีคณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะให้ถือวันที่คณะรัฐมนตรีคณะใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย์ เป็นวันพ้นจากต าแหน่ง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้ 
     (10.1) กรณีรัฐมนตรีมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย ต้องยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจากวันพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(วันที่ยุบสภาผู้แทนราษฎร) และต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้งภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจาก
วันพ้นจากต าแหน่งรัฐมนตรี (วันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ) 
     (10.2) กรณีรัฐมนตรีไม่มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจากวันพ้นจากต าแหน่งรัฐมนตรี (วันที่คณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ) 
    (11) การผลัดเวรเฝ้าฯ ให้ปฏิบัติตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดไว้ตามปกติ 
   1.3 สถานะข้าราชการการเมืองอ่ืน 
    คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีค าวินิจฉัย (เรื่องเสร็จที่ 511/2533) ไว้ว่าสถานะ
ข้าราชการการเมืองอ่ืน เช่น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรี ประจ า
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และพ้นจากต าแหน่งพร้อมกับการ
สิ้นสุดการอยู่ในต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้แต่งตั้ง แต่ต้องไม่เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่ 
  2. ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าชับข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 [เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว61 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)] โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการ              
การเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง รวมทั้งการ
วางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกประเภทและทุกระดับดังกล่าวด้วย 
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_____________________ 
1มาตรา 101 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อถึงคราว
ออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
2ข้อ 9 (2) ประก้อบข้อ 11 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจากวันพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วันท่ียุบสภาผู้แทนราษฎร)  
3มาตรา 103 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
4ข้อ 155 (4) แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ก าหนดให้กระทู้ถามตกไปเมื่อสภาสิ้นอายุ หรือสภาถูกยุบ 
5ข้อ 108 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ก าหนดให้กรรมาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อสภาสิ้นอายุ หรือสภา                
ถูกยุบ 
6แนวทางตามข้อ 1.1.6 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร) 
7มาตรา 147 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
8มาตรา 147 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
9มาตรา 269 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 250 คน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยอายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนด 5 ปีนับ
แต่วันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง [วุฒิสภาชุดปัจจุบันได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2562 (ครบวาระวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2567)] 
10มาตรา 126 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
11ข้อ 101 ประกอบข้อ 78 แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 (คณะกรรมาธิการมีอ านาจหน้าที่ศึกษาเรือ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่อยู่
ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการตามที่ก าหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ก าหนด เช่น คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่และอ านาจศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรมการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน น้ าและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็นต้น) 
12แนวทางตามข้อ 1.2.1 (2) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร) 
13ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 6) เรื่อง การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการการเมือง (กรณีที่
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่ง) (เรื่องเสร็จที่ 511/2533) 
14แนวทางตามข้อ 1.2.1 (4) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร) 
15แนวทางตามข้อ 1.2.2 (1) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร) 
16ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระท าการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. 
2563 ก าหนดนิยามค าว่า “กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่” หมายความว่า กิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เป็นจ านวนมากท่ีสุดในบรรดา
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นแต่ละคนทุกคน และจ านวนหุ้นส่วนหรือหุ้นมีจ านวนไม้น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นส่วนหรือหุ้นทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้น 
17 แนวทางตามข้อ 1.2.2 (7) เป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2556 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร) ประกอบมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร) 
18 แนวทางตามข้อ 1.2.2 (8) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2557 (เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ
ในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฎร) 
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19 แนวทางตามข้อ 1.2.2 (9.1) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 (เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในระหว่างที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร) 
20 แนวทางตามข้อ 1.2.2 (9.2) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 (เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในระหว่างที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร) 
21 แนวทางตามข้อ 1.2.2 (9.3) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 
22 แนวทางตามข้อ 1.2.2 (9.4) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 (เรื่อง แนวทางการด าเนินงานของ
คณะรัฐมนตรีภายหลังจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ) 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
3. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ 1/2566 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอสรุปมติการประชุม
คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566 โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(นายกีรติ รัชโน) ท าหน้าที่ประธาน  สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช าระ
ภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยการเกษตรภายใต้องค์การค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) ส าหรับสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ ามะพร้าวและแฟรกชัน
ของน้ ามันมะพร้าว (น้ ามันมะพร้าวฯ) ส าหรับปี 2566-2568  
  2. การบริหารปริมาณการน าเข้ามะพร้าวผล พิกัดอัตราศุลกากร 0801.12.00 พิกัดฯ 
0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ตามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: 
AFTA) ปี 2566 ในช่วงแรก (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566) โดยผู้ประกอบการ/ผู้น าเข้าจะชะลอการน าเข้า
มะพร้าวผลพิกัดฯ ดังกล่าวในช่วงแรก (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566) ออกไปก่อน และได้ขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการ/ผู้น าเข้าชะลอการน าเข้ามะพร้าวผลภายใต้กรอบความตกลง WTO กะทิส าเร็จรูปและกะทิแช่แข็ง
ออกไปก่อนด้วย จนกว่าราคามะพร้าวผลภายในประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติ 
 
4. เรื่อง ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าเดือนมกราคม 2566 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าเดือนมกราคม 2566 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ 
   1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566* 
   1.2 การปฏิรูปประเทศ  ภายหลังจากที่แผนการปฏิรูปประเทศได้สิ้นสุดเมื่อวันที่                     
31 ธันวาคม 2565 หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการต้องน าประเด็นปฏิรูปประเทศมา
ด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์เกิดความยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   1.3 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-
2570) ด าเนินการผ่านกลไก 3 ระดับ ได้แก่ (1) กลไกเชิงยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จ านวน 5 คณะท าหน้าที่ก ากับดูแลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ
ในแต่ละหมุดหมาย (2) กลไกตามภารกิจเป็นการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการ
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พัฒนาประเทศผ่านการบูรณาการงานและงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะให้ความส าคัญกับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาตาม 13 หมุดหมาย และ   (3) กลไกระดับพื้นที่
ปัจจุบันได้มีการด าเนินงานของภาคีที่เป็นกลไกในระดับพ้ืนที่น าร่องระดับต าบลในภาคต่าง ๆ  ประเทศ เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในหมุดหมายการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับบริบท ความต้องการ สภาพปัญหา 
ตลอดจนศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การสังเคราะห์ต้นแบบการสร้างภาคีเครือข่ายการ
ท างานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
   1.4 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) มีการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศ
ไทย (Thaland's SDG Roadmap) ได้แก่ (1) การสร้างการตระหนักรู้ (2) การเชื่อมโยง SDGs กับแผน 3 ระดับของ
ประเทศ (3) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  (4) การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ SDGs และการขับเคลื่อนระดับ
พ้ืนที่ (5) ภาคีการพัฒนา และ (6) การติดตามและประเมินผล ซึ่งในส่วนยุทธศาสตร์ชาติได้มีการเชื่อมโยงเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทฯ เข้ากับเป้าหมายย่อยของ SDGs เช่น เป้าหมายย่อยของแผนแม่บทฯ : ประชาชนมี
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น สัมพันธ์กับเป้าหมายย่อย SDGs : ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและ
อัตราการเสียชีวิตที่เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
  2. การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
   2.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน จ านวน 655,365 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่ตกเกณฑ์มิติความขัดสน (2) กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง จ านวน 11,023,225 ครัวเรือน 33,384,526 คน ซึ่ง
เป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีบุคคลในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและดูแลจากครอบครัวและ/หรือเป็นครัวเรือนที่
มีรายได้น้อย (3) กลุ่มคนที่ต้องส ารวจเพิ่มเติม จ านวน 13,220,965 คน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานแต่ไม่ตกเกณฑ์มิติความขัดสนหรือไม่มีข้อมูลมิติความขัดสน 
และ (4) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform: TPMAP) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือข้อมูลระดับพ้ืนที่ โดยจะต้องด าเนินการส ารวจเพ่ิมเติมเพ่ือน าผู้ที่ตกหล่นเข้าระบบต่อไปซึ่ ง
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ได้
มีมติเมือ่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบการด าเนินการและมอบหมายให้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป 
   2.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ณ เดือนธันวาคม 2565 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 165 แผน มีสถานะของแผนปฏิบัติการด้าน...สรุปได้ ดังนี้ (1) คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วและยังมีผลบังคับใช้
อยู่ จ านวน 44 แผน (2) อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณา จ านวน 48 แผน (3) ยกเลิกการด าเนินการ/สิ้นสุดการ
ด าเนินการ จ านวน 61 แผน และ (4) ผ่านกระบวนการพิจารณาในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 จ านวน                
12 แผน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (7 มีนาคม 2566) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
(พ.ศ. 2566-2570) และคณะรัฐมนตรีมีมติ (14 มีนาคม 2566) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้าน
อาหารของประเทศไทยระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)* ทั้งนี้ แผนฯ ที่ผ่านการพิจารณาจาก สศช. และยังมีผลบังคับใช้
อยู่ในปัจจุบัน รวม 62 แผน พบว่า เป็นแผนฯ ที่มีกฎหมายรองรับ 25 แผน โดยส่วนหนึ่งยังมีความทับซ้อนของ
ประเด็นการพัฒนา ท าให้แผนฯ ที่ประกาศใช้มีมากเกินความจ าเป็นและยังไม่ครอบคลุมช่องว่างของประเด็นการ
พัฒนา ดังนั้น หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าแผนฯ จะต้องให้ความส าคัญในการก าหนดประเด็นที่ตรงจุดและพุ่งเป้าการ
พัฒนาที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ต่อไป 
  3. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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   3.1 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) การน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ของปีที่ผ่านมา พบว่า มีบางหน่วยงานที่ให้ความส าคัญในการน าเข้าข้อมูลในระบบแต่เป็นข้อมูลของบาง
หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงนั้น เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีหน่วยงานใน
สังกัดและมหาวิทยาลัย รวม 103 หน่วยงาน มีข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR รวม 20,008 โครงการ แต่
โครงการมากกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมดเป็นโครงการของหน่วยงานเพียง 12 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานกว่า                 
50 หน่วยงานที่ไม่มีการน าเข้าข้อมูลโครงการ ดังนั้น ขอให้ทุกกระทรวงเน้นย้ า ก ากับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดน าเข้าข้อมูลทุกโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566  
   3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลผ่านกลไกการตรวจราชการ มีการก าหนด
ประเด็นการตรวจราชการเพ่ือใช้เป็นกรอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาคราชการของผู้ตรวจ
ราชการในปี 2565 และ 2566 โดยให้ความส าคัญในบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายใน
ระดับวิกฤตหรืออยู่ในระดับเสี่ยง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน โดย ในปี 2565 ได้ก าหนด
ประเด็นการตรวจราชการ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และ (2) การเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก และในปี 2566 ได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ                     
2 ประเด็น ได้แก่ (1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว และ                  
(2) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น และการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้อง
น ามาก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจสอบเพ่ิมเติม ดังนั้น คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2566 ให้ผู้ตรวจราชการในทุกระดับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อ “พุ่งเป้า” ไปสู่การ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ความส าคัญในการจัดท าแนวนโยบายการตรวจสอบ ก าหนดแผนการ
ตรวจสอบ รวมถึงประเด็นในการตรวจสอบให้มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สศช. ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ให้รองรับการติดตามและตรวจสอบรวมถึงให้มีการน าเข้า
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการทุกระดับในระบบด้วย 
  4. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติจากข้อมูลโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 
พบว่า มีโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ที่ได้รับจัดสรรทุน จ านวนทั้งสิ้น 12,189 โครงการ เป็นโครงการเพ่ือการ
สนับสนุนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ 6,021 โครงการ  และโครงการเพ่ือการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน 6,168 โครงการ ซึ่งได้
จัดสรรทุนวิจัยให้โครงการฯ ตามประเด็นวิจัย 17 โปรแกรม สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา ยังไม่มีการพิจารณาถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมในการจัดท าโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ เท่าที่ควร ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท างานวิจัยเป็น
ประโยชน์และมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงควร
ก าหนดประเด็นโดยพิจารณาข้อมูลประกอบ ดังนี้ (1) ความซ้ าซ้อนของประเด็นวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (2) ประเด็น
ช่องว่างในการขับเคลื่อนปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย และ (3) ข้อมูลสถานะการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทฯ ที่จ าเป็นต้องมีงานวิจัยมารองรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
_______________________ 

*จากการตรวจสอบข้อมูลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
5. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี : การน าเสนอวัฒนธรรมของประเทศใน
ลักษณะ Soft Power 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี : การน าเสนอวัฒนธรรมของประเทศในลักษณะ Soft Power* ดังนี้ 
  สาระส าคัญ 
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  วธ. รายงานว่า ได้ก าหนดแนวทางการใช้สื่อบันเทิงเพ่ือน าเสนอวัฒนธรรมของประเทศในลักษณะ 
Soft Power เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิมพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยมีความคืบหน้า                   
การด าเนินการ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
1. ด้านการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ประเทศ
ผ่ า น สื่ อ บั น เ ทิ ง ใ น
ลักษณะ Soft Power 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะ
อ านาจละมุน (ในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ 
เสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ รวมถึงก าหนดมาตรการ และแนวทางสนับสนุน
การด าเนินงาน 
- จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงฯ เพ่ือใช้
สื่อบันเทิงเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าและ
บริการของประเทศ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการด้านภาษี โดยเตรียมการการลดหย่อน
ภาษีหรือมาตรการทางการเงินในการจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า บริการ และก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์
ประเทศ 

2. ด้านการขับเคลื่อน 
Soft Power ด้วยมิติ
วัฒนธรรม 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรม (ใน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) เพ่ือก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อน Soft Power เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ยกระดับสถานะทาง
อาชีพ ทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรในภาคศิลปวัฒนธรรม
และชุมชนท้องถิ่น 
- จัดท า (ร่าง) แผนการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือใช้เป็นแกนกลางของการขับเคลื่อน 
Soft Power โดยมีกรอบแนวทางที่ส าคัญ เช่น การศึกษาและจัดท าจุดยืนของประเทศ
ในการขับเคลื่อน Soft Power (Thailand’s Soft Power Positioning) เพ่ือให้เกิด
การจดจ าในสายตาประชาคม โดยจะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศ
ไทยในความคิดของชาวต่างชาติทั่วโลก และการศึกษาแนวโน้มและสภาพการตลาด
ของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมไทยที่มีศักยภาพในการเป็น     Soft Power ทั้ง
ระดับประเทศและนานาชาติ 

_____________________ 
* Soft Power หมายถึง ความสามารถในการชักจูงใจ ท าให้ผู้อื่นมีความพึงพอใจหรือเต็มใจเปลี่ยนพฤติกรรม ยอมรับ คล้อยตามสิ่งที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้อ านาจ โดยมีกลไกหลักที่ส าคัญ คือ การสร้างความดึงดูดใจต่อผู้อื่น โดยปราศจากการคุกคามหรือการแลกเปลี่ยนสิ่งใด 

 
6. เรื่อง สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอสรุปผลการด าเนินการ
เรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 
2565) และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดย สปน. จะประสานส่วนราชการที่เ กี่ยวข้องเพ่ือขอความ
ร่วมมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ต่อไป [เป็นการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน 2548) ที่รับทราบแนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการ
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนและมอบหมายให้ทุกกระทรวงด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยให้ 



14 
 

สปน. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการติดตามผลการด าเนินการและสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการ
เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบทุก 3 เดือน] สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) 
      1.1 สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้อง
ทุกข์ 1111 รวมทั้งสิ้น 14,439 เรื่อง สามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ 12,133 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.03 และรอการ
พิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2,306 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.97 
      1.2 หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นมากที่สุด 5 ล าดับแรก 
ดังนี้ 
   (1) ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1,430 เรื่อง กระทรวงคมนาคม 383 
เรื่อง กระทรวงการคลัง 302 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข 285 เรื่อง และกระทรวงมหาดไทย 279 เรื่อง ตามล าดับ 
   (2) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 615 เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
127 เรื่อง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 124 เรื่อง การไฟฟ้านครหลวง 109 เรื่อ ง และการประปาส่วนภูมิภาค                
70 เรื่อง ตามล าดับ 
   (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 767 เรื่อง จังหวัด
นนทบุรี 237 เรื่อง สมุทรปราการ 212 เรื่อง ปทุมธานี 203 เรื่อง และชลบุรี 177 เรื่อง ตามล าดับ 
  2. การประมวลผลและวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ในไตรมาสที่  1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปได้ ดังนี้ 
      2.1 สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
โดยในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเรื่องร้องทุกข์ 33,052 เรื่อง ซึ่งน้ อยกว่าในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,039 เรื่อง (มีเรื่องร้องทุกข์ 34,091 เรื่อง) 
      2.2 ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ท่ีประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด 10 ล าดับแรก ได้แก่ 
   (1) เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน เช่น การเปิดเพลงเสียงดัง และเล่นดนตรีสดของร้านอาหาร 
สถานบันเทิง การจับกลุ่มสังสรรค์ของเพ่ือนบ้าน รวมถึงเสียงดังจากการรวมกลุ่มแข่งหรือเร่งเครื่องจักรยานยนต์ 
1,576 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 1,487 เรื่อง (ร้อยละ 94.35) 
   (2) ไฟฟ้า เช่น ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง 
หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า รวมทั้งขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าในพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่
ห่างไกล 696 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 595 เรื่อง (ร้อยละ 85.49) 
   (3) สลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น ขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เพียงพอ
กับจ านวนผู้จัดจ าหน่าย แจ้งเบาะแสจ าหน่ายสลากเกินราคาและขอให้ตรวจสอบการกว้านซื้อสลากของบริษัทเอกชน
เจ้าของแพลตฟอร์มจ าหน่ายสลากออนไลน์ 644 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 623 เรื่อง (ร้อยละ 96.74) 
   (4) อุทกภัย เช่น ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมฉับพลัน ขอความ
ช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้ประสบภัย และขอให้ระบายน้ าออกจากพ้ืนที่น้ าท่วมขังท้ังในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและในพ้ืนที่
จังหวัดที่ประสบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากรวมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในภาพรวม 556 เรื่อง 
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 521 เรื่อง (ร้อยละ 93.71) 
   (5) โทรศัพท์ เช่น การให้บริการผ่านโทรศัพท์ของหน่วยงานของรัฐ (เช่น หมายเลข 1422 
ของกรมควบคุมโรค และหมายเลข 1506 ของส านักงานประกันสังคม) มีการให้รอสายนาน ต่อสายไปยังหน่วยงาน
ย่อยภายในหลายครั้ง และคู่สายเต็ม 543 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 474 เรื่อง (ร้อยละ 87.29) 
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   (6) ยาเสพติด เช่น การแจ้งเบาะแสการจ าหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้าและยา
ไอซ์ ประกอบกับขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายรับแจ้งปัญหายาเสพติดเพ่ือการบ าบัด จึงท าให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว 
และแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นเข้ามามากขึ้น 490 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 452 เรื่อง (ร้อยละ 92.24) 
   (7) การเมือง เช่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคม (เช่น การ
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง และการบริหารงานของรัฐบาล) 
487 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 479 เรื่อง (ร้อยละ 98.36) 
   (8) ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ขอให้แก้ไขปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนทาง
โทรศัพท์ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) และขอให้ตรวจสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีลักษณะหลอกลวง 473 เรื่ อง 
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 314 เรื่อง (ร้อยละ 66.38) 
   (9) ถนน เช่น ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุด มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งมีสาเหตุมา
จากถนนมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานถนนมีรถบรรทุกหนักสัญจรไป-มา เป็นประจ า และเกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
รวมทั้งขอให้ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์หรือถนนคอนกรีต 473 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 391 
เรื่อง (ร้อยละ 82.66) 
   (10) ประเด็นเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และเสรีภาพ เช่น ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การถูกข่มขู่คุกคาม ถูกท าร้ายร่างกาย และถูกหมิ่นประมาทซึ่งเป็นประเด็นที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอัน
เนื่องมาจากความไม่ปลอดภัยในชีวิต 320 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 281 เรื่อง (ร้อยละ 87.81) 
  3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ 
      3.1 ปริมาณเรื่องร้องทุกข์ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีอัตราลดลงร้อยละ 
18.36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ พบว่าประชาชนมีแนวโน้มการใช้บริการ
ช่องทางไลน์เพ่ิมข้ึนมาก รวมทั้งมีความคาดหวังให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จึงควรขอความ
ร่วมมือให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์และก าหนดระยะเวลาการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ตลอดจนตอบผู้ร้องทราบความคืบหน้าเป็นระยะ 
      3.2 ประเด็นการร้องเรียน ร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ เช่น เสียงดังรบกวนจากการมั่วสุมดื่มสุรา การแข่ งขันรถจักรยานยนต์ การเปิดเพลงใน
ร้านอาหาร สถานบันเทิง หรือเสียงดังจากการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ ในช่วงปลายปี และน้ าท่วมฉับพลัน
หรือน้ าท่วมขังซ้ าซากอันเนื่องมาจากการเกิดพายุฝนตกในช่วงฤดูมรสุม หากแต่หน่วยงานอาจยังไม่มีมาตรการ/แผน
ในการรับมือ หรือแผนเผชิญเหตุ หรือมีแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
      3.3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มดีขึ้น
โดยล าดับ ส่งผลให้ประเด็นการร้องเรียน ร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีปริมาณลดลง แต่
อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจุบันหลายประเทศได้ท าการเปิด
ประเทศ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจ านวนมากจึงควรมีมาตรการเฝ้าระวัง
อย่างเข้มข้นหากมีการแพร่ระบาดจากกลุ่มนักท่องเที่ยว 
      3.4 ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนขอให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจน เข้มงวด 
ได้แก่ ปัญหาการจ าหน่ายและเสพยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากหาซื้อได้โดยง่าย กลุ่มการ
เข้าถึงยาเสพติดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น และการปล่อยปละละเลยของผู้ที่เกี่ยวข้อง และปัญหากรณีการ
หลอกลวงของมิจฉาชีพที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบกลวิธีต่าง ๆ ท าให้มีประชาชนหลงเชื่อหรือเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง (เช่น 
กรณีอ้างอิงว่าเป็นหน่วยงานราชการ การส่งพัสดุและเรียกเก็บเงินปลายทางโดยไม่ได้สั่งของ และประเด็นการถูกข่มขู่
คุกคามจากนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ) ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องอาศัยความร่วมมือในการ
แก้ไขจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งจากตัวประชาชนเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในระดับรัฐบาลที่เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย 
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  4. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ/การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      4.1 สปน. ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนพัฒนาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน หากแต่
ยังไม่ครอบคลุมในระดับท้องถิ่นจึงเห็นควรขยายผลการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานใน
ระดับท้องถิ่นโดยตรงผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์หรือนวัตกรรมการท างานอ่ืนที่ทันสมัยเพ่ือให้มีเครือข่าย
การท างานเรื่องร้องทุกข์ครอบคลุมทั่วประเทศ จะท าให้ปัญหาในระดับท้องถิ่นได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้น และไม่
ขยายวงกว้าง นอกจากนี้ ควรให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นได้เข้ามาเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหา 
      4.2 ขอให้หน่วยงานเน้นการท างานเชิงรุก วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และเฝ้าระวังปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดิม มาจัดท าเป็นแนวทาง มาตรกา ร 
และแผนเผชิญเหตุรองรับการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ประชาชนทราบอย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 
      4.3 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ ามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ให้ประชาชนทราบภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มีความระมัดระวังในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่โรคโควิด-19 จะกลับมาแพร่
ระบาดอีกครั้งหากว่าประชาชนละเลยในการป้องกันตนเอง 
      4.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสังคมควรบูรณาการฐานข้อมูลและการท างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนอย่างจริงจัง และประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อเตือนภัยให้ประชาชนมีการเฝ้าระวังมากข้ึน  
 
7. เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ใน
ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) 
เสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ในห้วง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรา 9 (12) ที่บัญญัติให้ กมช. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญหรือแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ให้คณะรัฐมนตรีทราบ] ซึ่งในการประชุม กมช. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้
รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. สถิติเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถจ าแนกประเภทภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ศูนย์
ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศปช.) ได้ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์และตรวจพบมากที่สุด ดังนี้ 

ประเภทภัยคุกคามาทางไซเบอร์ จ านวน (เหตุการณ์) 
(1) การโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์ (Hacked Website) [การพนันออนไลน์ 
(Gambling) การโจมตีเว็บไซต์เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ 
(Website Defacement) การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์จริงเพ่ือหลอกเอา
ข้อมูล (Website Phishing) การฝังมัลแวร์อันตรายบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน
ที่อาจหลอกให้ผู้เข้าถึงดาวน์โหลดไปติดตั้งได้ (Website Malware1)] 

367 

(2) จุดอ่อนช่องโหว่ (Vulnerability) 63 
(3) ข้อมูลรั่วไหล (Data Breach) 48 
(4) Ransomware2 21 
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(5) Emotet Malware3  9 
(6) Command and Control Server4 6 
(7) อ่ืน ๆ  37 

รวม 551 
  2. สถิติการปฏิบัติงานในการสนับสนุนช่วยแก้ไขปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ สรุป
ได้ ดังนี้ 

การด าเนินการ จ านวน 
(1) แจ้งเตือนเหตุการณ์ ให้ค าปรึกษา และแนะน าในการแก้ไขปัญหา 467 เหตุการณ์ 
(2) การแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุมคามทางไซเบอร์ 43 รายงาน 
(3) การประเมินความเสี่ยงและทดสอบการเจาะระบบเพ่ือหาจุดอ่อนช่องโหว่
ให้กับหน่วยงานของรัฐ 

29 หน่วยงาน 

(4) การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 12 ครั้ง 
(5) การเผยแพร่ข้อมูลภัยคุกคามและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 322 รายงาน 
(6) ประสานงานเพื่อให้ระงบัการเผยแพร่เว็บไซต์ปลอมหรือเลียนแบบ 43 หน่วยงาน 

  3. ประเภทของหน่วยงานที่ถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์มากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 
ประเภทหน่วยงาน (แบ่งตามภารกิจหรือบริการ) จ านวน (เหตุการณ์) 

(1) หน่วยงานด้านการศึกษา  211 
(2) หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 135 
(3) หน่วยงานด้านสาธารณสุข 67 
(4) ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทเอกชนและสัญชาติไทย 24 
(5) ผู้ประกอบกิจการให้เช่าพ้ืนที่เว็บไซต์หรือที่เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ 12 

รวม 449 
  4. แนวโน้มเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จ านวน 551 
เหตุการณ์ (ตามข้อ 2) มีข้อมูลที่ส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ (1) การโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานส าคัญเป็นรูปแบบที่ถูกตรวจพบมากที่สุด ซึ่งมีมากกว่าการโจมตีรูปแบบอื่น ๆ โดยคิดเป็น 2 ใน 3 ของการ
โจมตีทางไซเบอร์ที่ตรวจพบในประเทศไทย (2) หน่วยงานด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขพบการโจมตีทางไซเบอร์
สูงสุด เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีเว็บไชต์และระบบต่าง ๆ ให้บริการอยู่เป็นจ านวนมาก และใช้เว็บไซต์เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักการบริหารงานด้านระบบเทคโนโลสารสนเทศมีความเป็นเอกเทศ ท าให้หน่วยงานส่วนกลางดูแล
ยาก เมื่อมีการพัฒนาระบบที่ต้องด าเนินการเองหรือว่าจ้างบุคคลจากภายนอก ท าให้ปรับปรุงได้เฉพาะเนื้อหาใน
เว็บไซต์เพียงอย่างเดียว จึงขาดการดูแลรักษาระบบและการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ (3) อาชญากรทางไซเบอร์ใน
ประเทศไทยมีการใช้เทคนิคผสมผสานระหว่าง Phishing และ Social Engineering5 หลายรูปแบบในการหลอกลวง
เหยื่อเพ่ือให้ได้ทรัพย์สินการกระท าดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว รวมถึงความ
ปลอดภัยในตัวระบบและอุปกรณ์ของเหยื่อด้วย และ (4) การโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ท่ีเกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน คือ การที่ไม่สามารถเข้าระบบเพ่ือใช้งานข้อมูลที่ส าคัญได้ และบางแห่งไม่สามารถใช้งานระบบส ารอง
ได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการท างานของระบบสารสนเทศภายในของหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ยาวนาน และอาจต้องพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอก 
  5. แนวทางการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ ศปช.ได้มีการแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการป้องกัน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การเตรียมการและ
ป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม การจัดตั้งและฝึกอบรมบุคลากรและทีมงาน
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และการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น (2) การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การ
จัดให้มีกลไกที่สามารถตรวจจับสิ่งบ่งชี้หรือลักษณะเบื้องต้นของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในเวลาอันเหมาะสม 
และการวิเคราะห์ข้อมูลและประวัติการใช้งานเครือข่ายและระบบงาน (3) การระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์ การ
ปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการฟ้ืนฟูระบบงานที่ได้รับผลกระทบ เช่น การลบมัลแวร์ และการปิดการใช้
งานบัญชีของผู้ใช้งานที่ถูกละเมิด และ (4) การด าเนินกิจกรรมภายหลังการระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์  เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ หรือก าหนดนโยบายภายในที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีแนวทางที่ชัดเจน และการเก็บรักษาข้อมูล
และพยานหลักฐานที่จ าเป็นเพื่อใช้ในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์หรือใช้ในกรณีที่ต้องการร้องทุกข์หรือด าเนินคดี 
  6. ข้อแนะน าในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญจากแนวโน้มสถานการณ์ทางไซเบอร์ สรุปได้ ดังนี้                 
(1) การถูกโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์เป็นเรื่องที่ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานควรให้ความสนใจกับการปรับปรุงแพทช์ 6 
PATCH) ของระบบปฏิบัติการ หรือระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ให้เป็น
ปัจจุบัน ทบทวนการใช้งาน Themes7 หรือ Pug-in8 ต่าง ๆ ที่อาจมีช่องโหว่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสผ่านต่าง ๆ ที่
ท าให้ยากต่อการคาดเดาและตรวจสอบการน าเข้าไฟล์ต่าง ๆ ส าหรับผู้ใช้งานเว็บไซให้อนุญาตเฉพาะไฟล์ที่ต้องการ
เท่านั้น รวมถึงใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความส าคัญต่าง ๆ ด้วย (2) การดูแลเว็บไซต์และระบบที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความเป็นเอกเทศนั้น หน่วยงานส่วนกลางควรมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งหากจะด าเนินการเองหรือว่าจ้างบุคคลภายนอก ควรให้มีการดูแลรักษาระบบและ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงแนวทางการเขียนร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการก าหนดคุณสมบัติ เพ่ือการจัด
จ้างท าเว็บไซต์หรือพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องที่ต้องค านึงถึงเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย  (3) 
สถานการณ์อาชญากรรมทางไซเบอร์ที่กระทบต่อประชาชน ควรสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความตระหนักรู้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการที่เหล่ามิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวง รวมถึง
ประชาชนจะต้องรับทราบถึงความเสียหายหรือผลกระทบจากการที่ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอก ซึ่งจะส่งผลท า
ให้สูญเสียทรัพย์สินและถูกแฮ็กเกอร์น าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ได้ และ (4) มัลแวร์
เรียกค่าไถ่ หน่วยงานต่าง ๆ ควรลดความเสี่ยงด้วยการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity 
Planning: BCP) และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ในการด าเนินการ
ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยให้ความส าคัญ
กับการส ารองข้อมูล และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
___________________ 
1 มัลแวร์ (Malware) คือ โปรแกรมประสงค์ร้ายที่ถูกเขียนข้ึนมาเพื่อท าอันตรายกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
2 Ransomware คือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ท่ีมีความสามารถเข้ารหัสลับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยื่อได้ 
3 Emotet Malware คือ มัลแวร์ที่มีความสามารถในการขโมยข้อมูลทางการเงิน เช่น รหัสผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์และมี
ความสามารถในการแพร่กระจายตัวเองผ่านเครือข่ายและผ่านการส่งอีเมลหลอกลวง (Phishing mail) 
4 Command and Control Server คือ เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวกลางของแฮ็กเกอร์ที่ใช้ส าหรับการติต่อไปยังเครื่องที่ถูกฝัง malware ไว้ 
เพื่อควบคุมให้เครื่องเหล่านั้นกระท าสิ่งใด ๆ ตามที่แฮ็กเกอร์ต้องการ 
5 Social Engineering คือ เทคนิคการหลอกหลวงโดยใช้หลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูล 
6 แพทช์ คือ โปรแกรมที่ใช้ซ่อมแซมจุดบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงข้อมูลส าหรับโปรแกรมให้ทันสมัยและเพิ่มเตมิ
ความสามารถในการใช้งานหรือประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
7 Themes คือ ลักษณะกราฟิกและรายละเอียดการท างาน ประกอบด้วย รูปร่างและสี โดยสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการได้ตามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
8 Plug-in คือ โปรแกรมเสริมที่ถูกออกแบบให้มีความสามารถเฉพาะอย่าง ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมหลักเพื่อให้ท างานได้
ดีขึ้น โดยจะติดตั้งเพื่อใช้งานหรือไม่ติดตั้งก็ได้ 
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8. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอผล
การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ดังนี้ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สคทช. รายงานว่า คทช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ได้มีมติรับทราบ
และพิจารณาผลการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 

เรื่อง ความเห็นที่ประชุม/มติ คทช. 
1. เรื่องเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง 
 ผลการด า เ นิ น ง านของฝ่ า ย เ ลขานุ ก า ร  คทช .  และ
คณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ดังนี้ 
 1.1 ผลการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ คทช. เช่น (1) 
ภาพรวมผลการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2565 พ้ืนที่เป้าหมาย 1,491 พ้ืนที่ 70 จังหวัด เนื้อที่ 5.79 ล้านไร่ ใน 
9 ประเภทที่ดิน เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ (663 พ้ืนที่ เนื้อที่ 3.98 ล้าน
ไร่) ป่าไม้ถาวร (2 พ้ืนที่ เนื้อที่ 1.15 เเสนไร่) และป่าชายเลน (577 
พ้ืนที่ เนื้อที่ 26,217 ไร่) ทั้งนี้ ได้จัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว 
78,109 ราย 96,536 แปลง เนื้อที่ 5.29 แสนไร่ ใน 354 พ้ืนที่ (2) 
การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรม ปฏิรูป
ประเทศที่ 5 (Big Rock) การสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
โดย สคทช. ได้ด าเนินโครงการจัดท าแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐ
จัดให้กับประชาชน ในงบปีประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนว
ทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ดังนี้ 1) การปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบในการจัดที่ ดิน เ พ่ือลดข้อจ ากัดในการ
แลกเปลี่ยน/จ าหน่ายจ่ายโอนและเพ่ือลดข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพ่ือลดข้อจ ากัดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 2) การก าหนดแนวทางการประเมินมูลค่าที่ดินและ
ทรัพย์สินที่รัฐจัดให้กับประชาชนและ 3) การจัดให้มีระบบหรือสถาบัน
ที่ให้สินเชื่อระยะกลางและระยะยาวให้แก่ประชาชนที่ได้รับการจัด
ที่ดินของรัฐ และจัดให้มีระบบบประกันความเสี่ยงในการอ านวย
สิ น เ ชื่ อ  ทั้ ง นี้  ส คทช .  จ ะ ได้ น า แน วทา งดั ง กล่ า ว เ สนอต่ อ
คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดิน และ คทช. พิจารณา ตามล าดับต่อไปและ (3) 
การขอให้พ้ืนที่อาคารราชพัสดุเป็นที่ตั้งของ สคทช. ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจ้างออกแบบแก้ไขปรับปรุงอาคารโดยจะขอรับการ
สนับสนุนงบกลางเพื่อด าเนินการปรับปรุงอาคารต่อไป 

มติ  คทช . :  รั บทราบผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ 
คทช. และคณะอนุกรรมการ 
ภายใต้ คทช. 
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 1.2 ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. 
เช่น (1) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
เห็นชอบให้น าพ้ืนที่ไปด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 2 พ้ืนที่ ใน 2 
จังหวัด เนื้อที่ 4,583 ไร่ (2) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ได้ส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
ด าเนินการจัดราษฎรเข้าครอบครองและท าประโยชน์ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 1,981 แปลง 1,656 ราย เนื้อที่ 6,687 ไร่ ใน 16 พ้ืนที่ 7 
จังหวัด และ (3) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหา
แนวเขตที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ด าเนินการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐของพ้ืนที่กลุ่มที่ 2 จ านวน 11 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด 
นครนายก นครสวรรค์ ระยอง (ยกเว้น กรณีพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า-หมู่ เกาะเสม็ด) ลพบุรี  ศรีสะเกษ และสระบุรี  ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 [เรื่อง ผลการ
ด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตร
ส่วน 1 : 4000 (One Map) ของพ้ืนที่กลุ่มที่ 2 จ านวน 11 จังหวัด] 
เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
จากการด าเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 10 ข้อ และให้
น าไปใช้กับทุกกลุ่มจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวกัน 
2. เรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง 
 2.1 การด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ของพ้ืนที่กลุ่มที่  3 
จ านวน 11 จังหวัด คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของ
รัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ในการประชุม
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
 (1) ผลการด าเนินการปรับปรุงแผนแนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) พ้ืนที่กลุ่มที่ 3 จ านวน 
11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ  สระแก้ว สุรินทร์  อุบลราชธานี 
เพชรบูรณ์ และเลย (ยกเว้นกรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 
จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี) และให้น าเสนอ คทช. เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 (2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่
รับผิดชอบที่ดินของรัฐ กรณีการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐฯ (One Map) อาจมีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่กลุ่ม
ที่ 3 จ านวน 11 จังหวัดดังกล่าว โดยให้ถือเป็นส่วนประกอบของแนว
ทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการ
ด าเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 [เรื่อง ผลการด าเนินการปรับปรุงแผน

มติ คทช.:  
1. เห็นชอบต่อผลการด าเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ 
(One Map)  ใ น พ้ื นที่ ก ลุ่ ม ที่  3 
จ านวน 11 จังหวัด ดังกล่าว และ
มอบหมาย ให้  ส คทช .  เ สนอ
คณะรั ฐมนตรี พิ จ ารณาต่ อ ไป 
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (28 กุมภาพันธ์ 
2566) เห็นชอบแล้ว 
ทั้ งนี้  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ป ร ะ ช า ช น เ ป็ น ไ ป ต า ม ม ติ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  เ มื่ อ วั น ที่  2 2 
พฤศจิกายน 2565 ดังกล่าว ซึ่ง
น าไปใช้กับทุกกลุ่ม จังหวัดเพ่ือ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. เห็นชอบแนวทางการแก้ไข
ปัญหากรณีพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
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ที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One 
Map) ของพ้ืนที่กลุ่มท่ี 2 จ านวน 11 จังหวัด] 
 (3) แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับ
ลาน จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) ดังนี้ 
    (3.1) กรณีอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน [ซึ่ง
กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม           
(ส.ป.ก.) ด าเนินการ] ให้ยึดเส้นแนวเขตของ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) ข้อ 
5.11 และ 6.12 โดยอยู่ในอ านาจของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) ให้น าเรื่องเสนอ คทช. และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
    (3.2) กรณีพ้ืนที่นอกแนวเขตที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. 
ด าเนินการ (แต่อยู่ภายในเขตเส้นปรับปรุงปี 2543) ให้น าข้อเสนอของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 แนวทาง ค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง 
และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินฯ ของ คทช. เพ่ือพิจารณา
ก าหนดนโยบายว่าพ้ืนที่ดังกล่าว ควรใช้แนวทางการด าเนินการที่
เหมาะสมอย่างไร ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22 
พฤศจิกายน 2565 [เรื่อง ผลการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4000 (One Map) ของ
พ้ืนที่กลุ่มท่ี 2 จ านวน 11 จังหวัด] เสนอ คทช. และคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณา แล้วแจ้งให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐฯ (One Map) ทราบต่อไป 

ทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และ
ปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) ดังนี้ 
 2.1 การด าเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ   
รัฐฯ (One Map) กรณีอุทยาน
แห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ซึ่งกรมป่าไม้ ส่งมอบพ้ืนที่ให้              
ส.ป.ก. ด าเนินการ) ให้ยึดเส้นแนว
เขตของ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว
เขตท่ีดินของรัฐฯ (One Map) 
และให้ สคทช. น าเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 มีนาคม 
2566) เห็นชอบแล้ว]  
 2.2 มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการนโยบาย 
แนวทาง และมาตรการการบริหาร
จัดการที่ดินฯ รับเรื่องไปพิจารณา
กรณีพ้ืนที่นอกแนวเขตที่กรมป่าไม้
ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ด าเนินการ (แต่
อยู่ภายในเขตเส้นปรับปรุงปี 
2543) ว่าควรใช้แนวทางการ
ด าเนินการที่เหมาะสมอย่างไร 
และน าเรื่องเสนอ คทช. พิจารณา 
ผลเป็นประการใดให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 มีนาคม 
2566) เห็นชอบแล้ว] แล้วแจ้ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตท่ีดินของรัฐฯ (One Map) 
ทราบและพิจารณาในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

 2.2 การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าพระแท่นดงรัง ในพ้ืนที่ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรีทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร 
โดยมีประเด็นข้อกฎหมาย 4 ประเด็น ดังนี้ 

มติ  คทช.:  เห็นชอบการแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวน
แห่งชาติป่าพระแท่นดงรังในพ้ืนที่ 
ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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 (1) การก าหนด “เขตป่าสงวนแห่งชาติ” ตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติ จะประกาศก าหนดโดยทับซ้อนพ้ืนที่เดียวกันกับ 
“เขตโบราณสถาน” ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน ได้หรือไม่ 
 (2) การประกาศก าหนด “เขตโบราณสถาน” ของกรม
ศิลปากรตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน จะเป็นผลให้วัดพระแท่น
ดงรังฯ มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามพ้ืนที่ที่กรมศิลปากรได้ประกาศ
ก าหนดหรือไม่ เพียงใด 
 (3) ตามบทกฎหมายและเอกสารของทางราชการเท่าที่
ปรากฏในขณะนี้ (ทั้งของทางราชการและของวัดพระแท่นดงรังฯ) มี
กฎหมายเเละเอกสารใดบ้างที่แสดงให้เห็นว่าวัดมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินและถ้ามีเอกสารเช่นนั้น สิทธิของวัดดังกล่าวมีอยู่
เพียงใดและตั้งแต่เม่ือใด 
 (4) ค าพิพากษาเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิในที่ดินในคดีระหว่าง 
วัดพระแท่นดงรังฯ กับเอกชน จะน ามาใช้ยันกับทางราชการได้เพียงใด
และในค าพิพากษาดังกล่าว มีข้อเท็จจริงใดบ้างที่แสดงให้เห็นว่าวัดมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ณ ที่ใด 
 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2566 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ดังนี้ 
 (1) เสนอให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง 
บางส่วน บริเวณท่ีตั้งของวัดพระแท่นดงรังฯ โบสถ์ เขาถวายพระเพลิง
รวมถึงบริเวณที่โรงเรียนขอใช้พ้ืนที่จากวัดพระแท่นดงรังฯ จัดตั้ง
โรงเรียน เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ ตามแนวทางที่กรมป่าไม้ได้เคย
ด าเนินการไว้แล้ว โดยให้ระบุหมายเหตุ แนบท้ายกฎกระทรวงเพิก
ถอนป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีข้อความไปถึงว่า เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
ดังกล่าว เพ่ือให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรังฯ และเป็นที่ธรณี
สงฆ ์
 (2) ทั้งนี้ หากภายภาคหน้า วัดพระแท่นดงรังฯ มีเอกสารหรือ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่จะขอออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินในบริเวณนอกเหนือจากพ้ืนที่ 193 ไร่ ก็สามารถน ามาใช้เป็น
พยานหลักฐานเพ่ือยื่นขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินได้ต่อไป โดยมติที่
ประชุมในเรื่องนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้รับรองใน
การประชุมด้วยแล้ว 

ทับซ้อนกบัวัดพระแท่นดงรังฯ 
โดยให้กรมป่าไม้เพิกถอนป่าสงวน
แห่งชาติป่าพระแท่นดงรังบางส่วน
เนื้อท่ีประมาณ 193 ไร่ เพ่ือให้เป็น
อาณาเขตของวัดพระแท่นดงรังฯ 
และเป็นที่ธรณีสงฆ์ และมอบหมาย
ให้ ทส. โดยกรมป่าไม้พิจารณา
ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากภาย
ภาคหน้าวัดพระแท่นดงรังฯ มี
เ อกส า รห รื อพย า นหลั ก ฐ า น
เพ่ิมเติมที่จะขอออกเอกสารสิทธิ
ต ามประมวลกฎหมายที่ ดิ นก็
ส า ม า ร ถ น า ม า ใ ช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานเ พ่ือยื่นขอออก
เอกสารสิทธิในที่ดินได้ต่อไป 

3. เรื่องอ่ืน ๆ เรื่อง ติดตามผลการแก้ไขปัญหากลุ่มราษฎรร้องขอ
ที่ดินท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 3.1 จังหวัดสุพรรณบุรีขอหารือกรณีกลุ่มราษฎรผู้เดือดร้อน
เรื่องที่ดินท ากินเรียกร้องที่ท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ 
ป่าเขาพุระก าและป่าเขาห้วยพลู ท้องที่ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง 

มติ คทช.: มอบหมายให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐพิจารณา
น าเสนอที่ดินของรัฐแปลงว่างที่
ห ม ด อ า ยุ สั ม ป ท า น แ ล ะ ไ ม่ มี
แผนการด าเนินงานในพ้ืนที่เสนอ
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จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 557 ไร่ โดยกลุ่มราษฎรฯ ขอให้พิจารณาจัด
ที่ดินให้กลุ่มทั้งกลุ่มเนื่องจากว่าเป็นผู้ เรียกร้องที่ดินท ากินที่มา
ลงทะเบียนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากินเป็นกลุ่มแรก 
 3.2 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระก า และป่า
เขาห้วยพลูได้ก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินป่าสงวน
แห่งชาติแปลงว่าง (การจัดระบบการใช้ประโยชน์) กรมป่าไม้ได้
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (แบบ 
ป.ส. 23-1) เล่มที่ 16 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 โดย
กระบวนการจัดที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติแปลงว่างก าหนดประเภทของ
ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินจะพิจารณาจากผู้ที่ถูกผลักดันและอพยพโยกย้าย
ออกจากพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการตามโครงการของทางราชการที่สูญเสียที่ดินท ากิน และผู้ที่
ไร้ที่ดินท ากินที่ขอรับการจัดที่ดินที่มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่จะจัดที่ดิน 
(พิจารณาจากหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หากมีพ้ืนที่เหลือจึงจะจัดให้ผู้ที่มี
ถิ่นที่อยู่ในท้องที่ใกล้เคียงอ่ืนต่อไป และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทาง
ราชการ) ตามล าดับ 

เป็นพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินท า
กินให้ชุมชนต่อไป 

__________________ 
1 หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) ข้อ 5.1 หมายถึง กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้แนวเขตตามพระ

ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่มีแผนงานด าเนินการแล้วเป็นหลัก และอยู่ในเขตพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. กรณีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต

ปฏิรูปที่ดินทั้งต าบล/อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดินตามแผนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. รวมทั้งพื้นที่ ที่ ส.ป.ก. กันคืน (RF)           

ตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538  
2 หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) ข้อ 6.1 หมายถึง กรณีกรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. และได้มีพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินก่อนการก าหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก เว้นแต่

เป็นพื้นที่ที่ไม่สมควรน าไปปฏิรูปที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 (เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ ในเขตเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม) ให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นหลัก 

 

ต่างประเทศ 
 
9. เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอผลจากการเดินทางเยือนสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ฯ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้บริหารระดับสูงของ พณ. ระหว่าง
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (28 กุมภาพันธ์ 2566) ที่เห็นชอบการเข้าร่วมการเจรจาจัดท าความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Comprehensive Economic Partnership Agreement:  CEPA) กับ UAE ของ
ประเทศไทย กรอบการเจจาความตกลงฯ และเอกสารร่างขอบเขต (Term Of Reference:TOR) ส าหรับการเจรจา
จัดท าความตกลงฯ] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ประเด็นการหารือ รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ฯ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้
หารือกับรัฐมนตรีแห่งรัฐประจ ากระทรวงเศรษฐกิจ UAE ด้านการค้าต่างประเทศสรุปได้ ดังนี้ 
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   1.1 ไทยและ UAE เห็นพ้องที่จะจัดท า CEPA ระหว่างกันเนื่องจากจะก่อให้เกิดการ
ขยายตัวทางการค้าและการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหารือเพ่ือให้
สามารถเริ่มการเจรจาได้โดยเร็ว ซึ่งไทยจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาก่อนประกาศเริ่มการ
เจรจาอย่างเป็นทางการต่อไปและจะผลักดันให้การเจราจาแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ ปัจจุบัน UAE มีความตกลง 
CEPA ที่ได้ข้อสรุปแล้วร่วมกับ 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย รัฐอิสราเอล และสาธารณรัฐอินโดนีเซียและอยู่
ระหว่างเร่งเจรจากับหลายประเทศ เช่นสาธารณรัฐตุรกี ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐเกาหลี 
   1.2 การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและ UAE ได้แก่ (1) การจัดตั้งกลไกสภา
ธุรกิจ (Joint Business Council. (JBC) ไทย-UAE เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุน และการด าเนินธุรกิจ (2) การเชิญ
ชวนนักธุรกิจ UAE มาลงทุนในไทย โดย UAE สนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน ดิจิทัล และความ
มั่นคงทางอาหาร และ (3) การเชิญชวนนักธุรกิจ UAE เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทย เช่น งาน Bangkok Gems & 
Jewelry Fair (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) และงาน THAIFEX (อาหาร) 
   1.3 การขอเสียงสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo1 
2028 ซึ่งองค์การนิทรรศการนานาชาติจะจัดให้มีการเลือกประเทศเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2566 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ฯ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นสักขีพยานใน
การลงนามสัญญาซื้อขายสินค้า (Memorandum of Purchasing: MoP) และความร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding: MoU) ระหว่างภาคเอกชนไทยและ UAE สรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 การลงนาม MoP ระหว่างบริษัทไทยและ UAE จ านวน 5 คู่ ใน 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 
อาหาร สุขภัณฑ์และกระเบื้องเซรามิค ชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตภัณฑ์เมลามีน มูลค่ารวม 
1,330 ล้านบาท 
   2.2 การลงนามจัดตั้ง JBC ไทย-UAE ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าการค้า
ระหว่างไทยและ UAE จ านวน 30,000 ล้านบาท 
   2.3 การลงนาม MoU ระหว่าง DP World (บริษัทด้านโลจิสติกส์ของ UAE) กับภาคเอกชน
ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ภายใต้โครงการ World Logistics Passport (WLP2) ซึ่งเอกชนจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ดังนี้ (1) การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (2) การประหยัดเวลาขนส่งสินค้าจากการลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร     
(3) การเข้าถึงประเทศท่ีเป็นสมาชิก WLP ได้ง่ายขึ้น และ (4) การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ
ของ DP World 
ทั้งนี้ การเดินทางเยือน UAE ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดมูลค่าการค้าระหว่างไทย-UAE จ านวน 31,330 ล้านบาท 
  3. กิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
   3.1 การประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจของไทยใน UAE ปัจจุบันอินเดียเป็นคู่แข่งทางการค้า
รายส าคัญของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากอินเดียมีระยะทางการขนส่งสินค้าที่ใกล้กว่าไทย ประกอบกับ
อินเดียได้จัดท า CEPA กับ UAE และอยู่ระหว่างการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: 
FTA) กับกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมีอรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC3) ทั้งนี้ หากอินเดีย
ได้ท า FTA กับกลุ่ม GCC จะส่งผลให้การน าเข้าสินค้าจากอินเดียมีความรวดเร็วและราคาถูกกว่าไทย ดังนั้น จึงได้
เสนอให้ พณ. จัดท า FTA กับกลุ่มประเทศ GCC 
   3.2 พิธีเปิดโครงการ Thai Souq ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าและบริการของ
ไทยในเมืองดูไบ โดยปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่า 30 ร้าน เช่น ร้านอาหาร ของที่ระลึก เครื่องประดับ เครื่องส าอาง 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านนวดแผนไทย 
  4. แนวทางการด าเนินการในระยะต่อไปของ พณ.  
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   4.1 อยู่ระหว่างประสานกับฝ่าย UAE เพ่ือจัดการประชุมหารือประเมินการเจรจาเพ่ือจัดท า 
CEPA ระหว่างไทย-UAE ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท า CEPA 
ระหว่างไทย-UAE ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 
   4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-UAE เพ่ือให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยขยายตัว
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย การส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทย การจัด              
คณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน UAE และการจัดคณะผู้แทนการค้าจาก UAE มาเจรจาการค้ากับ
ผู้ประกอบการไทย และการเชิญผู้น าเข้าจาก UAE เข้าร่วมงานแสดงสินค้าของไทย 
____________ 
1 Specialised Expo หรืองานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ เป็นงานมหกรรมระดับโลกภายใต้ลิขสิทธิ์ขององค์การนิทรรศการนานาชาติเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์

ด้านต่าง ๆ ของประเทศเจ้าภาพ 
2 WLP ประกอบด้วยสมาชิกและพันธมิตร 17 ประเทศ ได้แก่ UAE ไทย สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐโคลอมเบีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอุรุกวัย 

ราชอาณาจักรโมร็อกโก สาธารณรัฐเซเนกัล สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐแอฟริกาต้ สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
3 GCC ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ UAE ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน รัฐสุลต่านโอมาน รัฐกาตาร์ และรัฐคูเวต 

 

10. เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอสรุปผลการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Digital Ministers’ Meeting: ADGMIN ครั้งที่ 3) และ
การประชุมที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เกาะโบราไคย์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 และการประชุมที่
เกี่ยวข้องรวม 7 ฉบับ1 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายลงนาม รับรองและให้ความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ) โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและ                 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ2 ยกเว้นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมประชุมฯ 
(ประเทศไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วม) ร่วมกับประเทศคู่เจรจา [สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จีน) ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย) สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)] และเลขาธิการอาเซียน
เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประชุมฯ 
1 .  ก า ร ร่ ว ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ความก้าวหน้าการพัฒนาด้าน
ดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกล่าวถ้อย
แถลงและแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้ห้อข้อ การผนึกก าลังสู่อนาคตดิจิทัลที่
ยั่งยืน (Synergy Towards a Sustainable Digital Future) โดยเน้นย้ าถึง
ความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล การส่งเสริมความร่วมมือ
ตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 
2025: ADM 2025) และแบ่งปันข้อมูล การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของไทย
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G ในสาขาต่าง ๆ และเน้นย้ าถึงความท้าทายในระดับภูมิภาค
และระดับโลกเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ที่มาพร้อมกับการเร่งการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล เช่น ปัญหาข่าวปลอม 
(Fake News) และปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ 
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2. การผลักดันประเด็นส าคัญ
เร่งด่วนของไทย 

ไทยได้เสนอกิจกรรมความร่วมมือภายใต้คณะท างานด้านการต่อต้านการ
หลอกลวงออนไลน์ของอาเซียน เช่น (1) การประสานงานและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวง
ออนไลน์ (Anti-Online Scam) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (2) การ
สร้างเครือข่ายอาเซียน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดท ามาตรการเพ่ือ
ปกป้องประชาชนจากการหลอกลวงทางออนไลน์ และ (3) การจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
ดิ จิ ทั ล  ครั้ ง ที่  3  (The 3 rd ASEAN Digital Senior Officials’Meeting: 
ADGSOM ครั้งที่ 3) และ ADGMIN ครั้งที่ 3 ได้สนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว
ของไทย พร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการแจ้งเวียนร่างเอกสารแนวคิดด้านการ
ต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ให้องค์กรอาเซียนสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อไป 

3. การรายงานผลการด าเนินงาน
ส าคัญ ปี 2565  

รับทราบผลงานความส าเร็จของโครงการส าคัญ ประจ าปี 2565 ได้แก่ (1) 
รายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ของอาเชียน ( ASEAN AI 
Landscape Study Report) (2) แนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญา
ต้นแบบของอาเชียนและข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปส าหรับการ
โอนข้อมูลระหว่ า งประ เทศ (Guide to ASEAN Model Contractual 
Clauses and EU Standard Contractual Clauses for International 
Data Transfers) (3) กรอบการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของอาเซียน (Operational 
Framework ASEAN Computer Emergency Response Team: ASEAN 
CERT)  และ  (4 )  โครงการ  ASEAN Guidelines detailing Quality of 
Experience (QoE) Framework 

4. การรับทราบผลการประชุม
คณะกร รมกา รปร ะสานงาน
อาเซียนด้านความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ครั้งที่ 3 

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการแลกเปลี่ยนพัฒนาการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ในระดับประเทศ รวมถึงการด าเนินงานขององค์กรอาเซียน
รายสาขาที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภูมิภาค 
โดยในส่วนของกรอบการประชุมสภาปฏิบัติการอาเซียนด้านความมั่นคง
ปลอดภั ยบน เครื อข่ าย  (ASEAN Network Security Action Council: 
ANSAC) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนดิจิทัล มี
กิจกรรมและการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น โครงการศูนย์ความร่วมมือ
อาเซียน-ญี่ปุ่น เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ
บริการดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ 

5. การอนุมัติงบประมาณ ประจ าปี 
2566 

ในปี 2566 ไทยได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุน ASEAN ICT Fund 1 
โครงการ คือ โครงการ Towards ASEAN regional analysis:  ASEAN 
Guidelines and Preparation on conducting digital statistics for 
economy- wide CGE database and bridging- digital- divide 
integrated simulation3 จ านวน 57,900 ดอลลาร์สหรัฐ 

6. เอกสารผลลัพธ์ส าคัญของการ
ประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 

ได้มีการรับรอง ให้ความเห็นชอบ และรับทราบเอกสาร จ านวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
6.1 รับรองปฏิญญาดิจิทัลโบราไคย์ (Boracay Digital Declaration) 
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ซึ่งเป็นเอกสารที่มุ่งขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนแม่บทอาเซียนด้าน
ดิจิทัล ค.ศ. 2025 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025: ADM 2025 
และผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง ที่ให้ความส าคัญกับการบูรณาการนโยบายและการด าเนินงานใน
ทุกประชาคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ได้มีการปรับแก้ไข และ
เพ่ิมเติมถ้อยค าให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามแผนแม่บท ADM 2025 
และการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย 
6.2 เห็นชอบกรอบการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น
ด้ านดิ จิ ทั ล ในอา เซี ยน  (Framework for Promoting the Growth of 
Digital Startups in ASEAN) ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานตามความสมัครใจและ
ไม่มีผลผูกพันโดยระบุถึงปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศ
ของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล 6 เสาหลัก ได้แก่ ความสามารถ การศึกษา 
ความเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย โครงสร้างพื้นฐาน และเงินทุน 
6.3 เห็นชอบร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : กรอบการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง วิ ส าห กิ จ เ ริ่ ม ต้ น ด้ า นดิ จิ ทั ล ใ นอ า เ ซี ย น  ( Policy 
Recommendation: Framework for Promoting the Growth of Digital 
Startups in ASEAN) เป็นเอกสารที่ระบุถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับ
แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนาและสนับสนุน
การพัฒนาระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล 
6.4 เห็นชอบแถลงข่าวร่วมส าหรับการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมที่ เกี่ยวข้อง (The 3 rd ASEAN Digital Ministers’  Meeting and 
Related Meetings Joint Media Statement) โดยเป็นเอกสารที่ระบุถึง
ความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนตามแผนแม่บท 
ADM 2025 และการขับเคลื่อนตามแผนงานของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้
มีการปรับแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าให้สอดคล้องกับการด าเนินงานความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนและคู่เจรจา และสนับสนุนการด าเนินการตามแผน
แม่บท 
6.5 รับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของอาเซียนและ
ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปส าหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ 
( Guide to ASEAN Model Contractual Clauses and EU Standard 
Contractual Clauses for International Data Transfers) เป็นเอกสาร
ส่วนที่ 1 ที่เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างข้อสัญญา
ต้นแบบของอาเซียน (ASEAN MCCs) และข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป (EU SCCs) ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความสอดคล้องทางกฎหมาย
กฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลของภูมิภาคอาเซียนและสหภาพยุโรป 
6.6 รับทราบรายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียน 
(ASEAN AI Landscape Study Report) เป็นเอกสารการศึกษายุทธศาสตร์
ข้อริเริ่ม และกรอบธรรมาภิบาลด้านปัญญาประดิษฐ์ (Atificial intelligence: 
AI) ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอ่ืน ๆ และองค์การระหว่าง
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ประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการจัดท าธรรมาภิบาลด้าน AI 
ส าหรับอาเซียน 
ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ ยังไม่มีการพิจารณาการลงนาม
เอกสารฉบับดังกล่าว เนื่องจาก ITU อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างเอกสาร
ดังกล่าว 

7. การประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 
กับคู่ เจรจา (จีน ประเทศญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐอเมริกา 
และ ITU) 

ที่ประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานความร่วมมือด้าน
ดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับความ
ร่วมมือด้านดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแสวงหาเทคโนโลยีอุบัติ
ใหม่เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ และการพัฒนาศักยภาพในระดับภูมิภาคเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บท ADM 2025 และเน้นย้ าการส่งเสริมเวทีการหารือเชิงนโยบาย
และการก ากับดูแลระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา 
ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการด้านดิจิทลัอย่างครอบคลุมและยั่งยืนต่อไป 

8. การจัดการประชุม ADGMIN 
ครั้งที่ 4 

สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 4 ซึ่งมีก าหนดการจะ
จัดขึ้นในช่วงต้นปี 2567 

9 .  การหารือทวิภาคี ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ 

9.1 สหรัฐอเมริกา ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทางการพัฒนาด้าน
ดิจิทัลที่ส าคัญของประเทศ และประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญและ
ต้องการผลักดัน เช่น การพัฒนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล การพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
9.2 มาเลเซีย ได้หารือในประเด็น เช่น ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเทคโนโลยี 5G 
การจัดการปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการ
ลงทุนจากภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย 
9.3 ญี่ปุ่น ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็น เช่น การพัฒนา
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G การส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายผ่าน
ระบบ OpenRAN และแสดงความขอบคุณและยินดีต่อความส าเร็จของ
โครงการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านความ
มั่ น ค ง  ปลอดภั ย ไ ซ เ บอร์  ( ASEAN- Japan Cybersecurity Capacity 
Building Centre: AJCCBC) ซึ่งด าเนินการโดยประเทศไทย 
9.4 จีน ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือด้านดิจิทัล เช่น ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยไทยได้แจ้งความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดการประชุมคณะท างานร่วมไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล  ( Thailand-China Ministerial Dialogue on Digital Economy 
Cooperation) ครั้งที่ 2 ณ ประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะจัดในช่วงปลายปี 2566 
นอกจากนี้ จีนขอรับการสนับสนุนเสียงจากไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ต าแหน่งรองเลขาธิการขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 



29 
 

(Asia Pacific Telecommunity:  APT)  วาระปี  ค .ศ .  2024-2026 และ
ขอบคุณประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนจีนในการเลือกตั้งต าแหน่งสมาชิก
สภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกฎ
ข้อบังคับวิทยุ 

1 0 .  ก า ร ห า รื อ ท วิ ภ า คี ข อ ง
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมในระหว่างการประชุม 
ADGSOM ครั้งที่ 3 

10.1 สหรัฐอเมริกา ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G 
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา
ยินดีให้การสนับสนุนอาเซียนและไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย
เน้นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการต่อต้านปัญหาการหลอกลวง
ทางสื่อออนไลน์ 
10.2 ฟิลิปินส์ ได้หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการจัดท าบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่าง ดศ. กับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งฟิลิปินส์ และเร่งรัดการลงนามบันทึกความ
เข้าใจฯ เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างกัน 
10.3 อินโดนีเซีย ได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านดิจิทัล 
ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญและต้องการผลักดัน เช่น การจัดการปัญหาการ
หลอกลวงออนไลน์ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเตือนภัยเพ่ือวาง
มาตรการเชิงป้องกัน รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะ
กิจส าหรับประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย
มีความสนใจจะจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัล
ระหว่างกัน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป 
10.4 สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council: 
USABC) ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในประเด็นเทคโนโลยี 5G 
และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดย USABC ยินดีสนับสนุนไทยและ
อาเซียนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รวมถึงความร่วมมือด้านดิจิทัลอ่ืน ๆ 

11. บทบาทของคณะผู้แทนไทย 11.1 เร่งรัดการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปลอดภัย 
มั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทาง
ไซเบอร์และได้ผลักดันข้อเสนอการจัดตั้งคณะท างานด้านการต่อต้านการ
หลอกลวงออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11.2 ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเชียนที่ส าคัญ เช่น 
การด าเนินโครงการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (AJCCBC) โดยได้ยกระดับการด าเนินงานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ครอบคลุมถึงการสร้างบริการดิจิทัลที่
น่าเชื่อถือ ผ่านข้อเสนอโครงการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น โดยรัฐบาล
ญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการ ระหว่างปี ค.ศ. 2023-2027 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการยกระดับขีดความสามารถด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบริการดิจิทัลให้กับบุคลากรของไทย 
และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น 
รวมทั้งภาคีภายนอก 
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____________________ 
1 7 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

ว่าด้วยสาขาความร่วมมือด้านดิจิทัล (2) ร่างปฏิญญาดิจิทัลโบราเคย์ (3) ร่างแนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของอาเซียนแล ะข้อสัญญา

มาตรฐานของสหภาพยุโรปส าหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ (4) ร่างรายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียน (5) ร่างกรอบการด าเนินงาน

เพื่อส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในอาเซียน (6) ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรอบการด าเนินงานเพื่อส่งเ สริมการเติบโตของวิสาหกิจ

เร่ิมต้นด้านดิจิทัสในอาเซียน และ (7) ร่างแถลงข่าวร่วมส าหรับการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
2 ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
3 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางส าหรับการบริหารจัดการสถิติดิจิทัลส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับแบบจ าลองค านวณดุลยภาพ ทั่วไป 

(Computable General Equilibrium: CGE) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการลดช่องว่างด้านดิจิทัลของอาเซียนได้อย่างครอบคลุมและบูรณาการ โดยโครงการ

นี้เป็นระยะที่สอง สืบเนื่องจากโครงการระยะแรกในปี 2564 

 
11. เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับสถาบันการทูตฮังการี กระทรวงการต่างประเทศและการค้า
แห่งฮังการี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเป็นข้อมูล เกี่ยวกับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับสถาบันการ
ทูตฮังการี กระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งฮังการีตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจฯ 
  บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับสถาบันการทูตฮังการี (Hungarian Diplomatic Academy - HDA) กระทรวง
การต่างประเทศและการค้าแห่งฮังกรี มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาบุคลากร
ทางการทูตของไทยและฮังการี ผ่านการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักการทูตเพ่ือ
การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนการฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสารด้านการทูตและการต่างประเทศ เป็นต้น โดยการจัดท า
บันทึกความเข้าใจฯ จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรูปธรรมระหว่างกัน และเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่บุคลากรทางการทูตของไทยและฮังการีต่อไป 
  ความสัมพันธ์ไทย - ฮังการี 
  ไทยและฮังการีจะครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี 2566 โดย
ความสัมพันธ์ด าเนินอย่างราบรื่น และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ที่มีพลวัตและแน่นแฟ้นมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อนึ่ง บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักการทูตไทยกับฮังการี 
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