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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240160 
 
เรื่อง : ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยป ี2559/60 

กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาดังนี ้

1. เห็นชอบให้ กษ. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน งบประมาณ 2,881.884 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่าค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 

ผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ กรอบวงเงิน 1,953.720 ล้านบาท ทั้งนี้ กรอบวงเงินดังกล่าว 
ยังไม่รวมกรอบวงเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจนสิ้นสุดฤดูฝน มาตรการดังกล่าว
เป็นการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน อัตราครัวเรือนละ 3,000 บาท  

2. การช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับ
ผลกระทบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยา  
ความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ซึ่งสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบเพิ่มเติม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในบางกรณี โดยเฉพาะนัยตามข้อ 3 (2) ก าหนดการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะงบด าเนินการ 
ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่าย ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อัตราค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ได้รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕9/60 กรณีได้รับผลกระทบ ข้อมูล  
ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 มีเกษตรกรยื่นความจ านงขอรับการช่วยเหลือเยียวยารวมทั้งสิ้น 1,611,868 ครัวเรือน 
วงเงิน 4,835.604 ล้านบาท แบ่งเป็น  

3.1 ด้านพืช เกษตรกร 1,541,279 ครัวเรือน 4,623.837 ล้านบาท 
3.2 ด้านประมง เกษตรกร 22,137 ครัวเรือน 66.411 ล้านบาท 
3.3 ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 48,452 ครัวเรือน 145.356 ล้านบาท 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 1,953.720 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้ 

การด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอขอสนับสนุน  
งบกลางฯ เพิ่มเติม จ านวน 2,881.884 ล้านบาท (4,835.604 - 1,953.720 = 2,881.884) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติทั้ง 2 ข้อ ตามที่ กษ. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของ สงป. และ สศช.  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
  



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240160 
 
เรื่อง : ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กรมประมงกู้ยืมเงิน จ านวน 350,000,000 บาท 
ก าหนดช าระคืนภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562) เพื่อด าเนินโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ด้านการประมง 

2. อนุมัติเงินจ่ายขาด ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการ จ านวน 3,482,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. จากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักมากบางแห่งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 

ถึงเดือนมกราคม 2560 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและน้ าป่าไหลหลากในพื้นที่ เป็นเหตุให้เกษตรกรและพื้นที่ทางการประมง
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งความเสียหายดังกล่าวนี้มีทั้งที่ต้องท าการช่วยเหลือเร่งด่วนและไม่สามารถช่วยเหลือ  
ได้อย่างเร่งด่วนทันท่วงที นอกจากน้ียังช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูได้ภายหลังน้ าลด กรมประมงจึงเสนอขออนุมัติจัดสรร
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อด าเนินโครงการฟื้นฟู ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการประมง  
จ านวน 353,482,000 บาท เป็นเงินกู้ยืม จ านวน 350,000,000 บาท และเงินจ่ายขาดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โครงการ จ านวน 3,482,000 บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 – เดือนกันยายน 2562 
โดยให้กรมประมงด าเนินการช่วยเหลือเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีประสบภัย ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสมารถมีรายได้กลับสู่สภาวะการด ารงชีพได้อย่างปกติในเวลาอันรวดเร็ว 

2. ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 คณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
ให้กรมประมง จ านวน 353,482,000 บาท เป็นเงินกู้ยืม จ านวน 350,000,000 บาท ก าหนดช าระคืนภายใน 2 ปี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อด าเนินโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ด้านการประมง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562) และขออนุมัติเงินจ่ายขาดจ านวน 3,482,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการ
ฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง ท้ังนี้ ให้ด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. กรมประมงเสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นเงินกู้ยืม จ านวน 350,000,000 บาท และ 
เงินจ่ายขาด จ านวน 3,482,000 บาท เพื่อด าเนินโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง 
ซึ่งคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2560 เห็นชอบและ
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี ในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กรมประมงยืมเงินเพื่อด าเนินโครงการ
ฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง จ านวน 350,000,000 บาทก าหนดช าระคืนภายใน 2 ปี 
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562) และเงินจ่ายขาด จ านวน 3,482,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการฯ 
ดังกล่าว 

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 
มาตรา 7 บัญญัติให้กิจการตามโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ได้แก่ กิจการ (1) การส่งเสริม

การผลิตผลิตผลการเกษตรขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร (4) การด าเนินการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและขจัดภัย
อันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร 

มาตรา 18 บัญญัติให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามโครงการที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรเสนอ 

มาตรา 22 บัญญัติให้คณะกรรมการมีอ านาจในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 18 (1) ในวงเงินไม่เกิน
หนึ่งร้อยล้านบาท ถ้าวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติทั้ง 2 ข้อ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ กษ. ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ การติดตามและดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ประสบความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อให้เกษตรกร
สามารถช าระคืนเงินยืมได้ในเวลาที่ก าหนดด้วย 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน

ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240160 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 

2) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อแม่ของแผ่นดิน” จัดท าแผนงาน/
โครงการภายใต้กรอบแผนแม่บทโครงการฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ผลการด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปจัด

กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ในสภาวะเศรษฐกิจ และลดพื้นท่ีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้ า และยังมีการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันในส่วน
ของอาชีพ เช่น การท าเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบของธนาคารอาหาร
ชุมชน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สร้างความรู้ความเข้าใจในการท าเกษตรแบบประณีต เพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่มีข้อจ ากัด
ทั้งด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและพื้นที่ที่มีอย่างจ ากัด ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในพื้นที่ 76 หมู่บ้าน จาก 123 
หมู่บ้าน มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 23,746 ไร่ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชเชิงเดี่ยวเป็นผลไม้ 795 ไร่ รวมทั้งมีการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จุดเด่นของการด าเนินงานระยะที่ 2 คือ การจัดท าแปลง
สาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกษตรกร ส่งผลให้ราษฎรปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกข้าวโพด มาปลูกผลไม้  
เมืองหนาวและผักในโรงเรือนและปลูกไม้ยืนต้นแทน 

2. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ที่จะด าเนินงานในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบเพื่อให้ชุมชน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กองประสานงานโครงการพระราชด าริ) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบุกรุกพื้นที่ป่าลดลง และ 
มีจ านวนพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีการจัดทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กษ. จึงได้ร่างแผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของบแผ่นดิน” ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ขึ้นโดยได้ผ่านกระบวนการจัดท าแผนแม่บทโครงการฯ ได้แก่ 1) ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของโครงการฯ ในพื้นที่ 
โดยมีเกษตรกรเจ้าหน้าที่ และสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 2) การประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันจัดท าร่างแผน
แม่บทโครงการฯ โดยมีหน่วยงานระดับจังหวัดเข้าร่วม 3) การจัดท าร่างแผนแม่บทโครงการฯ ตามข้อมูลผลการศึกษา
สภาวะ เ ศ รษฐกิ จ และสั ง คมครั ว เ รื อน  และต ามข้ อ เ สนอแนะของที่ ป ระ ชุมหน่ ว ย ง านระดั บจั งห วั ด  
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ด าเนินการ 4) การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) 
แผนแม่บทโครงการฯ ระยะที่ 3 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 5) การประชุมแต่ละจังหวัด
เพื่อน าเสนอกิจกรรม/โครงการ/งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานระดับจังหวัดเข้าร่วม 6) การสรุป 
แผนแม่บทจากข้อมูลของทุกหน่วยงาน และการจัดท าบทสรุปผู้บริหาร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) 7) น าเสนอคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  

3. ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1/2559  
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดหลักการพัฒนา ประกอบด้วย การด าเนินงานสนองพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ มุ่งพัฒนาคนและพื้นที่ไปพร้อมกัน โดยยึดพื้นที่ลุ่มน้ าเป็นหลักด าเนินการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ า  

3.2 วิสัยทัศน์ ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกัน พึ่งพิ งและเกื้อกูลบนพื้นฐานความพอเพียง  
ชุมชนมั่นคงเข้มแข็ง คนมีชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.3 วัตถุประสงค์  
3.3.1 เพื่อจัดตั้งถิ่นฐานและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชด าริการอยู่ร่วมกันของคน

และป่าอย่างสมดุลอย่างยั่งยืน 
3.3.2 เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ า  

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
3.3.3 เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ าให้พออยู่  

พอกินและพึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงด้านอาหารเพื่อก้าวไปสู่การกินเหลือกินใช้ 
3.3.4. เพื่อพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ าให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเข้าถึงบริการ

พืน้ฐาน ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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3.3.5 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ า มุ่งบูรณาการด าเนินงาน 
อย่างเป็นองค์รวม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

3.4 แนวทางการด าเนินงาน 
3.4.1 ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร เพื่อเป็นแหล่งซับน้ าธรรมชาติ  
3.4.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยการสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสมโดยมีศูนย์บริการ

และพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ 
3.4.3 ส่งเสริมแหล่งอาหารชุมชนและฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพรรณท้องถิ่น 
3.4.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
3.4.5 ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

3.5 ยุทธศาสตร์ แผนงาน แนวทางการด าเนินงาน และงบประมาณ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3 แผนงาน และ 20 

แนวทางการด าเนินงาน) ปี 2560 153.306 ล้านบาท ปี 2561 197.980 ล้านบาท ปี 2562 191.920  
ล้านบาท ปี 2563 147.209 ล้านบาท ปี 2564 145.461 ล้านบาท รวม 835.876 ล้านบาท 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (3 แผนงาน และ 18 แนวทางการ
ด าเนินงาน) ปี 2560 59.706 ล้านบาท ปี 2561 73.449 ล้านบาท ปี 2562 55.457 ล้านบาท ปี 2563 
89.414 ล้านบาท ปี 2564 32.039 ล้านบาท รวม 310.065 ล้านบาท 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ (3 แผนงาน และ 9 แนวทาง 
การด าเนินงาน) ปี 2560 7.341 ล้านบาท ปี 2561 10.076 ล้านบาท ปี 2562 12.111 ล้านบาท ปี 2563 
12.116 ล้านบาท ปี 2564 12.151 ล้านบาท รวม 53.795 ล้านบาท 

รวมทั้งสิ้น ปี 2560 220.353 ล้านบาท ปี 2561 281.505 ล้านบาท ปี 2562 259.488  
ล้านบาท ปี 2563 248.739 ล้านบาท ปี 2564 189.651 ล้านบาท รวม 1,199.736 ล้านบาท 

3.6 แหล่งที่มาของงบประมาณ  
3.6.1 งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ 
3.6.2 งบประมาณบูรณาการของ กษ. 
3.6.3 งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด และงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนา  

เพื่อความมั่นคง 
3.6.4 งบประมาณองค์กรส่วนท้องถิ่น 
3.6.5 งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
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พระราชด าริ (กปร.) 
3.6.6 งบประมาณอื่นๆ เช่น งบอุดหนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว งบสนับสนุนจากภาคเอกชน  

3.7 พ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินงานใน 7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ า ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ลุ่มน้ า  
จังหวัดเชียงใหม่ 2 ลุ่มน้ า จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย จังหวัดละ 1 ลุ่มแม่น้ า 
พื้นที่รวม 2,874.37 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านเป้าหมายจ านวน 129 หมู่บ้าน 24,534 ครัวเรือน 

3.8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กห. พม. กษ. ทส. มท. รง. ศธ. สธ. และส านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 

มติ ครม. : เห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ กษ. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการ  
ตามแผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามความเห็นของ สงป. 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240160 
 
เรื่อง แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. รับทราบสถานการณ์น้ า แผนการจัดสรรน้ าฤดูแล้ง ปี 2559/60 และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/60 
 2. รับทราบแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 และขอความร่วมมือ

จากกระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมบูรณาการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รายงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรที่มี รมว .กษ. เป็นประธาน  

ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 โดยที่ประชุม 
มีมติรับทราบสถานการณ์น้ า แผนการจัดสรรน้ า และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 รวมทั้งเห็นชอบแผน
เตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 ดังนี ้

2. สถานการณ์น้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 เมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559 สถานการณ์น้ าในอ่าง
เก็บน้ าของประเทศไทย มีดังนี้ 

2.1. ปริมาณน้ ารวมทั้งสิ้น 55,064 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2.2. ปริมาณน้ าใช้การได้ จ านวน 31,245 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่า ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 46 

(ปริมาณน้ าใช้การได้ปี 2558 อยู่ท่ี 21,405 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
3. แผนการจัดสรรน้ าฤดูแล้ง ปี 2559/60 กรมชลประทานได้ประเมินวิเคราะห์เพื่อจัดสรรน้ าต้นทุนในระบบ 

ชลประทาน โดยแบ่งการคาดการณ์เป็น 2 ช่วง คือ (1) ลุ่มน้ าเจ้าพระยา คาดการณ์ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559 และ (2) ลุ่มน้ าแม่กลอง 
คาดการณ์ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2560 ส าหรับน้ าต้นทุนในระบบชลประทาน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง 
(ม.ค. – พ.ค. 2560) จ านวน 17,661 ล้านลูกบาศก์เมตร จะใช้ในกิจกรรมตามล าดับความส าคัญ ดังนี ้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กิจกรรม ปริมาณน้ า (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ปริมาณน้ าท่ีวางแผนจัดสรร 

เพี่อการอุปโภค-บริโภค 
เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 
เพื่อการเกษตร 

17,661 
2,339 
5,743 
9,579 

ปริมาณน้ าใช้การได้ที่เหลือจะส ารองไว้ใช้ 
ในต้นฤดูฝนช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 2560 

13,205 

ส าหรับลุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าแม่กลอง และอ่างเก็บน้ าที่มีปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์น้อย ได้ก าหนด
แผนการบริหารจัดการน้ า ดังนี้ 

3.1 ลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ณ วันท่ี 1 พ.ย. 2559 

กิจกรรม ปริมาณน้ า (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ปริมาณน้ าใช้การ 9,704 
ปริมาณน้ าท่ีวางแผนจัดสรร 

เพี่อการอุปโภค-บริโภค 
เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 
เพื่อการเกษตร 

5,950 
1,100 
1,450 
3,400 

ปริมาณน้ าใช้การได้ที่เหลือจะส ารองไว้ใช้ 
ในต้นฤดูฝนช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 2560 

3,754 

3.2 ลุ่มน้ าแม่กลอง (เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2560 

กิจกรรม ปริมาณน้ า (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ปริมาณน้ าใช้การ 5,493 
ปริมาณน้ าท่ีวางแผนจัดสรร 

เพี่อการอุปโภค-บริโภค 
เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 
เพื่อการเกษตร 

2,950 
   300 
1,700 
950 

เนื่องจากปริมาณน้ าต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อยจึงงดส่งน้ าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559/60 
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3.3 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 10 แห่ง ท่ีมีปริมาตรน้ าในเกณฑ์น้อย 
(1) อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 5 แห่ง ซึ่งปริมาณน้ าต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อยไม่สามารถสนับสนุน 

น้ าเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง ประกอบด้วย เขื่อนล าตะคอง เขื่อนล าพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนล าแซะ จังหวัดนครราชสีมา 
และเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(2) อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 5 แห่ง ซึ่งปริมาณน้ าต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งจะสนับสนุนน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ประกอบด้วย เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
เขื่อนล านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

3.4 ผลการจัดสรรน้ า ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2559 ปัจจุบันใช้น้ าแล้ว จ านวน 5,016 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ส่วนในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยาใช้น้ าแล้ว จ านวน 918 ล้านลูกบาศก์เมตร  

4. แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/60 จ านวน 12.57 ล้านไร่ แบ่งเป็น การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
จ านวน 10.05 ล้านไร่ (ข้าวนาปรัง 6.74  ล้านไร่ พืชไร่พืชผัก 3.31 ล้านไร่) และการส่งเสริมการปลูกพืชอื่นแทน 
การปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 2.52 ล้านไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2.00 ล้านไร่ พืชหลากหลาย 0.32 ล้านไร่ และปุ๋ยพืชสด 
0.20 ล้านไร่) 

5. มาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร จ านวน  6 มาตรการ 29 โครงการ ดังน้ี 
1) มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง จ านวน 7 โครงการ 
2) มาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตร จ านวน 5 โครงการ 
3) มาตรการเพิม่ปริมาณน้ าต้นทุน จ านวน 8 โครงการ 
4) มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย จ านวน 7 โครงการ 
5) มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 โครงการ 
6) มาตรการจัดท าแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งเป็นมาตรการเตรียมการเพื่อรองรับ  

หากเกิดภัยแล้งรุนแรง โดยให้ชุมชนจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งตามความ
ต้องการของชุมชน โดยประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในการบูรณา
การงบประมาณที่มีอยู่ภายในจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนแผนบรรเทาภัยแล้งของชุมชนต่อไป 

6 กลไกการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งปี 2559/60 จะใช้กลไกปกติตาม พ.ร.บ.การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 ในการบัญชา การสถานการณ์และบริหารแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง  
ด้านการเกษตร 

- กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางและจังหวัด 
- ศูนย์ประมวลและวิเคราะหส์ถานการณ์น้ า กรมชลประทาน 
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- ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 
- คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

มติ ครม. : 1. รับทราบทั้ง 2 ข้อ และให้ กษ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 ต่อไป ตามที่ กษ. เสนอ 

2. ให้ กษ. มท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240160 
 
เรื่อง : รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ าและแผนการ

ระบายน้ า 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนการ
บริหารจัดการน้ าและแผนการระบายน้ า 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้จัดประชุมนักวิชาการด้านน้ าเพ่ือรับฟังความคิดเห็นแผนงานการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เจ้าพระยา

ตอนล่าง เมื่อวันท่ี 14 พ.ย. 2559 โดยมี รมว.กษ. เป็นประธาน และได้มอบหมายให้กรมชลประทานให้ข้อมูลเพิ่มเติม
กับนักวิชาการและน าแนวความคิดไปประยุกต์ใช้ และจัดประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนงาน 

2. กรมชลประทานจัดประชุมหารือร่วมกับกรมเจ้าท่า กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 16 
และ 23 พ.ย. 2559 โดยมีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการและผู้ เ ช่ียวชาญด้านจัดสรรน้ า เป็นประธานตามล าดับ  
โดยกรมชลประทานได้น าเสนอแผนงานการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ เจ้าพระยาตอนล่างจ านวน 9 แผนงาน  
ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนแผนการด าเนินโครงการเพื่อให้รูปแบบการพัฒนามีความสอดคล้องกัน 
 2.2 เนื่องจากการด าเนินโครงการขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะได้รับ ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานใดได้รับ

งบประมาณก่อสร้างก่อนขอให้น าแบบรายละเอียดมาหารือร่วมกันต่อไป 
 2.3 กรมชลประทานจะด าเนินการส ารวจหน้าตัดแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าท่าจีนให้ละเอียดเพียงพอในการ

ค านวณงานขุดลอกของกรมเจ้าท่า และให้มีรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการน้ าต่อไป 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการจัดท าผังระดับต่างๆ ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กรมชลประทานได้เสนอแผนงานการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่เจ้าพระยาตอนล่างต่อคณะกรรมการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ซึ่ง กนช. มีมติรับทราบและเห็นชอบในหลักการต่อ
แผนงานดังกล่าว 

4. กษ. ได้หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2559 โดยมีรองปลัด กษ. (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) เป็นประธาน และ 
กรมชลประทานได้น าเสนอแผนงานการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างจ านวน 9 แผนงาน ซึ่งมีแผนงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ มท. จ านวน 3 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง  
2) แผนงานการบริหารจัดการพื้นท่ีนอกคันก้ันน้ า และ 3) แผนงานพ้ืนท่ีรับน้ านอง โดยให้มีการด าเนินการดังนี้ 

 4.1 แผนงานปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝ่ังตะวันออกตอนล่าง ให้กรมชลประทานส่งรายละเอียด
ของพื้นที่ให้ มท. เพื่อขอความร่วมมือในโอกาสต่อไปเมื่อต้องน าผู้บุกรุกออกจากเขตคลองชลประทาน 

 4.2 แผนงานการบริหารจัดการพ้ืนที่นอกคันกั้นน้ า ให้กรมชลประทานส่งรายละเอียดของพื้นที่นอกคันกั้นน้ า
แม่น้ าเจ้าพระยาจ านวน 14 แห่ง เพื่อให้ด าเนินการดังนี้ 

4.2.1 กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณามาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น มาตรการผังเมือง กฎหมาย
ควบคุมอาคาร รวมทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น พนังกั้นน้ า โดยตรวจสอบแผนการด าเนินงานในพื้นที่นอกคันกั้นน้ า
และจัดท าแผนงานเพ่ิมเติมเสนอ ครม. ต่อไป 

4.2.2 ปภ. พิจารณามาตรการการปรับตัวและหนีภัย เช่น การหาพื้นที่รองรับยามวิกฤตพร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก รวมทั้งตรวจสอบแผนการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นอกคันกั้นน้ าและจัดท าแผนงานเพิ่มเติม
เสนอ ครม. ต่อไป 

4.2.3 มท. น าข้อมูลพื้นที่นอกคันกั้นน้ าจากกรมชลประทานประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดท าแผนและงบประมาณบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสนอต่อ ครม. ต่อไป 

4.2.4 แผนงานพ้ืนที่รับน้ านอง ให้กรมชลประทานส่งรายละเอียดของพื้นที่ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการจัดท าผังระดับต่างๆ ต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240160 
 
เรื่อง : การช าระคืนเงินต้นและต้นทุนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้แก่ ธนาคาร  

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย 
 
สารัตถะ : ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 โดยให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย เป็นผู้เบิกจ่าย
ช าระเงินคืนเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งได้ส ารองจ่ายตามมาตรการเพิ่มรายได้เกษตรกรฯ โดยให้เบิกจ่าย
ช าระคืนเงินต้นและต้นทุนเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงินงบประมาณในส่วนของเงินต้น 6,540 ล้านบาท และต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 ก.ย. 2559 ที่เห็นชอบในหลักการการด าเนินมาตรการเพิ่มรายได้เกษตรกรฯ 

โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
รายละ 3,000 บาท ส าหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และรายละ 1,500 บาท 
ส าหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ส าหรับเงินได้ที่
เกิดขึ้นในปี 2558 และในส่วนของงบประมาณในการด าเนินมาตรการ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
ซึ่งให้ ธ.ก.ส. ใช้เงินทุน ธนาคารด าเนินการจ่ายแก่เกษตรกรในเบื้องต้นไปก่อน และรัฐบาลจะช าระคืนเงินต้นวงเงิน
งบประมาณ 6,540 ล้านบาท และต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา 
ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 โดยให้ ธ.ก.ส. จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อชดเชยผลการด าเนินงานดังกล่าว 

2. ต่อมาในวันท่ี 22 พ.ย. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการโอนเงิน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี 
พ.ศ. 2559 เนื่องจากไม่ได้เป็นการเสนอมาตรการหรือโครงการเพื่อแก้ไข
หรือเยียวยาความเดือดร้อน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์ในการโอนเงิน  
ตามมาตรการดังกล่าวกับมาตรการเพิ่มรายได้เกษตรกรฯ ด้วย โดยให้ ธ .ก.ส. ธ.ออมสิน และธ.กรุงไทย เป็นผู้โอนเงิน
ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

ข้อมูล ณ วันที่  30 ธันวาคม 2559 ทั้ง 3 ธนาคาร ได้ โอนเงินให้ เกษตรผู้มีรายได้น้อยเป็นจ านวน  
2,047,496 ราย เป็นจ านวนเงิน 4,471 ล้านบาท โดยแยกตามธนาคารที่โอนเงินได้ ดังนี้ 

ธนาคาร จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
ธ.ก.ส. 1,527,983 3,345.80 

ธ. ออมสิน 402,041 869.40 
ธ. กรุงไทย 117,472 255.80 

รวม 3 ธนาคาร 2,047,496 4,471.00 

ทั้งนี้ ยังเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้ที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นเกษตรกร 
อีกประมาณ 761,908 ราย 

3. การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
ที่ก าหนดให้ ธ.ก.ส. ใช้เงินทุนธนาคารด าเนินการจ่ายแก่เกษตรกรในเบื้องต้นไปก่อนแล้วขอตั้งช าระคืนเงินต้นและต้นทุน
เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จะท าให้รัฐบาลมีภาระต้นทุนเงินเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 8 เดือน  
หรือจนกว่า ธ.ก.ส. จะได้รับการช าระเงินคืนจากรัฐบาล แม้ว่ามาตรการเพิ่มรายได้เกษตรกรฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 
ม.ค. 2560 ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลมีภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็น 

4. การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 พ.ย. 2559 ของ ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ในการโอนเงิน
ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยทั้ง 2 ธนาคารได้ด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการก าหนดให้ธนาคารทั้ง 2 แห่ง 
ขอตั้งช าระคืนเงินต้นและต้นทุนเงินจากรัฐบาล จึงอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติในการช าระคืนเงินต้นและต้นทุนเงิน  
ให้แก่ท้ัง 2 ธนาคาร 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามความเห็นส านักงบประมาณ 
2. ให้ กค. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ 

ครม.) และมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2558 (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อ ครม.) ในการเสนอเรื่องนี้ 
ทั้งนี้ หาก กค. จะเสนอเรื่องเกี่ยวกับการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นต่อ ครม. ใน
โอกาสต่อไป ให้ กค. ปฏิบัติตามขั้นตอนของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 12 พ.ค. 2558 ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240160 
 
เรื่อง : การจัดท าร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจ าเรือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเซนต์วินเซนต์

และเกรนาดีนส์ หมู่เกาะเคย์แมน ยิบรอลตาร์ บังกลาเทศ เมียนมา ฟิลิปินส์ เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 
โดมินิกา จีน อินเดีย หมู่เกาะมาร์แซลล์ มอลตา แอนติกาและบาร์บูดา อิตาลี ลักเซมเบิร์ก ฮัชไมต์จอร์แดน 
ฮอนดูรัส และนอร์เวย์ รวม 20 ประเทศ 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบในหลักการจัดท าร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคน 
ประจ าเรือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ หมู่เกาะเคย์แมน ยิบรอลตาร์ บังกลาเทศ  
เมียนมา ฟิลิปินส์ เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา โดมินิกา จีน อินเดีย หมู่เกาะมาร์แซลล์ มอลตา แอนติกาและ
บาร์บูดา อิตาลี ลักเซมเบิร์ก ฮัชไมต์จอร์แดน ฮอนดูรัส และนอร์เวย์ รวม 20 ประเทศ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญขอให้ คค. ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ครม. อีกครั้ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2540 อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

มาตรฐานการฝึกอบรมการออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของคนประจ าเรือ ค .ศ. 1978 (อนุสัญญา STCW 
1978) ตามที่ คค. เสนอ 

2. คค. รายงานว่า อนุสัญญา STCW 1978 ก าหนดให้รัฐภาคีสามารถท าความตกลงทวิภาคีเพื่อรับรอง
ประกาศนียบัตรให้แก่คนประจ าเรือที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจระหว่างกันได้โดยการรับรองนั้นจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดตามอนุสัญญาฯ ซึ่งส่งผลให้คนประจ าเรือของประเทศที่ท าความตกลงสามารถท างานในเรือชักธงของกันและ
กันได้ ท้ังนี้ ที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจ าเรือกับประเทศ
ต่างๆ  รวมแล้ว 12 ประเทศ ได้แก่ วานูอาตู บาฮามัส สิงคโปร์ ปานามา ไซปรัส อินโดนีเซีย ไลบีเรีย ตุรกี เบลิซ 
มาเลเซีย บาร์เบโดส ฮ่องกง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยเปิดโอกาสให้คนประจ าเรือไทยสามารถลงไปท างาน 
ในเรือท่ีชักธงของประเทศท่ีจัดท าร่างข้อตกลงฯ ระหว่างกันได้ ซึ่งปัจจุบัน
คนประจ าเรือไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของ
บริษัทเรือต่างชาติเป็นอย่างมาก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กรมเจ้าท่าเห็นควรจัดท าร่างข้อตกลงฯ เพิ่มเติมกับประเทศต่างๆ รวม 20 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเซนต์วินเซนต์
และเกรนาดีนส์ หมู่เกาะเคย์แมน ยิบรอลตาร์ บังกลาเทศ เมียนมา ฟิลิปินส์ เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา  
โดมินิกา จีน อินเดีย หมู่เกาะมาร์แซลล์ มอลตา แอนติกาและบาร์บูดา อิตาลี ลักเซมเบิร์ก ฮัชไมต์จอร์แดน ฮอนดูรัส และ
นอร์เวย์ ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อตกลงฯ ซึ่งปัจจุบันคนประจ าเรือไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของบริษัทเรือต่างชาติ  
เป็นอย่างมาก ดังนั้น การจัดท าร่างข้อตกลงฯ จะเป็นการเปิดตลาดให้เกิดการจ้างงานให้แก่คนประจ าเรือไทยมากขึ้น 

4. ร่างข้อตกลงฯ เป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญา STCW 1978 และมีสาระส าคัญเหมือนกับข้อตกลงฯ  
ที่ได้จัดท ากับ 12 ประเทศ (ตามข้อ 2.) สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 4.1 รัฐภาคีที่มีความประสงค์จะท าข้อตกลงทวิภาคีระหว่างกันต้องเป็นภาคีอนุสัญญา STCW 1978  
โดยมีหลักการดังนี ้

4.1.1 เมื่อมีการท าข้อตกลงทวิภาคีระหว่างกันแล้วรัฐภาคีหนึ่งจะออกประกาศนียบัตรรับรอง
ประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอื่นให้กับผู้ร้องขอ ซึ่งเป็นผู้ถือประกาศนียบัตรที่ออกโดยอีกรัฐภาคีหนึ่งได้ และยินยอม  
ให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจของรัฐภาคีอีกฝ่ายมีสิทธิในการด าเนินการตรวจสอบระบบการออกประกาศนียบัตรของรัฐภาคีนั้น 

4.1.2 ก่อนท่ีรัฐภาคีจะออกประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอื่น จะต้องมีกระบวนการ
ที่ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือประกาศนียบัตรของอีกรัฐภาคีหนึ่งมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของรัฐภาคีนั้นที่เกี่ยวข้องกับ  
การเดินเรือทะเลตามช้ันท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ขอรับประกาศนียบัตร 

4.1.3 ประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอื่นที่ออกโดยรับภาคีหนึ่งจะไม่สามารถน าไป
ออกประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอื่นโดยอีกรัฐภาคีหนึ่งได้ 

5. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) เห็นว่า คค. ควรพิจารณาเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

6. คค. (กรมเจ้าท่า) แจ้งว่าร่างข้อตกลงที่เสนอในครั้งนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อก าหนดในอนุสัญญา  
STCW 1978 ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตั้งแต่ 19 มิ.ย. 2540 ซึ่งที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ท าข้อตกลงกับ 12 ประเทศ 
(ตามข้อ 2.) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพันธกรณีตามอนุสัญญา STCW 1978 อยู่แล้ว ประกอบกับเป็นความตกลง
ระหว่างหน่วยงานที่ผู้ลงนามเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและเป็นการด าเนินการภายใต้กฎหมายหรือระเบียบ 
ที่บังคับใช้อยู่ในขณะท าความตกลงนั้นๆ รวมทั้ง กต. ให้ความเห็นว่าไม่ต้องอนุมัติจาก ครม. จึงได้จัดท าข้อตกลงกับ  
12 ประเทศโดยไม่ขอความเห็นชอบจาก ครม. อย่างไรก็ตามต่อมา กต. ให้ความเห็นว่าร่างข้อตกลงกับประเทศอื่น 
นอกจาก 12 ประเทศนั้น เป็นข้อตกลงใหม่ที่ท าเพิ่มเติมขึ้นและมีผลผูกพันประเทศไทยจึงให้เสนอร่างข้อตกลงฯ  
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนลงนาม 
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มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ คค. เสนอ การจัดท าร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจ าเรือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์หมู่เกาะเคย์แมน ยิบรอลตาร์  บังกลาเทศ เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา โดมินิกา  จีน อินเดีย หมู่เกาะมาร์แซลล์ มอลตา แอนติกาและบาร์บูดา อิตาลี 
ลักเซมเบิร์ก ฮัชไมต์จอร์แดน ฮอนดูรัส และนอร์เวย์ รวม 20 ประเทศ และให้ คค. รับความเห็นของ สศช. ไปด าเนินการ
ต่อไป และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้  คค. น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ  ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240160 
 
เรื่อง : สรุปมติ – ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 
 
สารัตถะ : ป.ป.ท. เสนอ ครม. รับทราบมติ – ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวันท่ี 19 ธ.ค. 2559 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงาน ป.ป.ท. รายงานว่า ในการประชุม คตช. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559 ได้มีมติและ 

ข้อสั่งการ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1. ประธาน คตช. เสนอกรอบการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจของประชาชน ดังนี้ 

1.1 ก าหนดแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
1.2 วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าในลักษณะองค์รวม ทั้งการป้องกัน  

ป้องปราม และปราบปราม 
1.3 เน้นการแก้ปัญหาเก่า คลี่คลายปัญหาใหม่ด้วยการท างานเชิงรุก 

2. มติที่ 1 รับทราบการปรับเปลี่ยนบุคคลตามองค์ประกอบของ คตช. ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 6/2559 เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่  
30 พ.ย. 2559 

3. มติที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและสร้างการรับรู้ ได้แก่ การขับเคลื่อนและขยายผลหลักสูตร “โตไปไม่โกง” และ “ส านึกไทย ไม่โกง” และการ
ผลิตแผ่นดีวีดีสื่อรณรงค์ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อเผยแพร่และรณรงค์อย่างกว้ างขวางและจริงจังต่อไป นอกจากนี้  
ยังได้รับการประสานงานเพื่อขอน าสื่อรณรงค์ต่างๆ ไปแปลและเผยแพร่ในประเทศแถบตะวันออกกลางด้วย 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ป.ป.ท./กษ. (อสค./วก./ปศ./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เนื่องจากมติ-ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 จะมีผลต่อการบริหารราชการและการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งเพื่อให้มี
การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. มติที่ 3 รับทราบผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ ผลการประชุมหารือการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน และมี
เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินงานศึกษา ได้แก่ การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน มาตรการป้องกัน  
นมโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ และมาตรการป้องกันและแก้ไขเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้ดุ ลพินิจโดยไม่สุจริตหรือ
บกพร่อง ท้ังนี้ มีข้อสั่งการเพ่ิมเติม ดังน้ี 

4.1 ให้ศึกษาเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐระดับใดที่สมควรต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและให้ความส าคัญถึงการ
ช้ีแจงที่มาของทรัพย์สินว่าได้มาจากท่ีไหน เพิ่มขึ้นอย่างไร ท้ังนี้ ให้ศึกษาของต่างประเทศประกอบด้วย 

4.2 ต้องสร้างความเช่ือมั่นและไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการติดต่อราชการ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการให้สินบน 

4.3 มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดต่อกับราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน 

4.4 มอบหมายให้ส านักงบประมาณ (สงป.) จัดท าระบบตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเผยแพร่ให้
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

4.5 มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดแนวทางการเก็บรักษาและ
การแจกจ่ายนมโรงเรียน โดยศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 

5. มติที่ 4 รับทราบผลการด าเนินการด้านการปราบปรามการทุจริต โดยศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) ได้แก่ 

5.1 ผลการด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในส่วนราชการระดับ
กระทรวง ได้มีการเกลี่ยอัตราก าลังแล้ว 16 หน่วยงาน 

5.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานภาครัฐในความรับผิดชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 277 หน่วยงาน ในภาพรวมมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก (คะแนน ITA 
เฉลี่ย 80.34 จากคะแนนเต็ม 100) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด าเนินการ ดังน้ี 

5.2.1 มีหนังสือชมเชยหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับสูงมาก เพื่อเป็นขวัญก าลังใจใน
การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

5.2.2 ให้ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ITA ต่ ากว่า 75 คะแนน ต่อเนื่องกัน 2 ปี 
รายงานปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานโดย
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ด าเนินการ 
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5.2.3 ให้เผยแพร่การด าเนินโครงการและผลการประเมิน ITA เป็นภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

5.3 การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 400 (One Map) ได้ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.4 การด าเนินการตามค าสั่งมาตรา 44 ปัจจุบัน คสช. ได้มีค าสั่งแล้ว จ านวน 9 ฉบับ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวม 353 ราย ปัจจุบันมีการด าเนินการแล้วเสร็จ 78 ราย 

6. มติท่ี 5 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีช้ี
วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันที่เห็นชอบให้มีการด าเนินการเพื่อยกระดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยโดยเร่งด่วน 4 เรื่อง ได้แก่ การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ ความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
และประสิทธิภาพการด าเนินการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 

6.1 ให้ประสานเร่งรัดการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อนและเกิด
ปัญหาในการตีความ 

6.2 ให้น าพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
มาเป็นเครื่องมือในการลดขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการน าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับอย่างจริงจัง
และให้ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการ ดังนี้ 

6.2.1 การคัดเลือกหน่วยงานท่ีจะด าเนินการเป็นหน่วยงานต้นแบบ 
6.2.2 ศึกษาวิธีการน าเสนอผลการด าเนินงานของประเทศมาเลเซียไปเป็นตัวอย่างในการน าเสนอ

ผลงานของหน่วยงานต่างๆ โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานน าร่อง 
6.2.3 ให้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลด าเนินการอยู่ ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ

อย่างทั่วถึงทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
6.2.4 เห็นชอบแผนระยะเร่งด่วน (quick win) เพื่อให้การด าเนินการเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่าง

รวดเร็วและมีระดับคะแนน CPI เพิ่มขึ้นในปี 2561 
6.2.5 ในระยะเร่งด่วนให้ด าเนินการเพื่อให้ประเทศไทยได้คะแนนเต็มด้านงบประมาณตาม

ข้อก าหนดของ International Budget Partnership (IBP) ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐใน
ช้ันต้น 
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6.2.6 การด าเนินการเรื่องการตรวจลงตรา (visa) จะต้องมีการระบุรายการเอกสารที่ประชาชนต้อง
เตรียมมาให้พร้อมและก าหนดเวลาแล้วเสร็จหลังการยื่นเอกสารให้แน่นอน ชัดเจน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องปรากฏใน
เว็บไซต์ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายงานผลการด าเนินการให้รัฐบาลทราบ
ภายใน 30 วันหลังจากมีข้อสั่งการ 

6.2.7 กระบวนการน าเข้า – ส่งออก จะต้องมีการระบุรายการเอกสารที่ประชาชนต้องเตรียมมาให้
พร้อมและก าหนดเวลาแล้วเสร็จหลังการยื่นเอกสารให้แน่นอน ชัดเจน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องปรากฏในเว็บไซต์ของกรม
ศุลกากรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการเชิญผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน และรายงานผลการด าเนินการให้รัฐบาลทราบภายใน 30 วัน หลังจากมีข้อสั่งการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง และให้รายงานความคืบหน้า
การด าเนินการมายังส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อรวบรวมรายงานนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยมีข้อสั่งการเพ่ิมเติมโดยสรุป ดังนี ้

(1) ให้ศึกษาเพิ่มเติมว่า การยกระดับคะแนน CPI ควรด าเนินการเพิ่มเติมจากการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ อย่างไรบ้าง โดยให้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน  
แล้วก าหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ
มอบหมายให้ ศอตช. จัดบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือในการด าเนินการโครงการลักษณะต่างๆ ที่มีการใช้จ่าย
งบประมาณสูงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อป้องกันการทุจริต 

(2) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางการด าเนินการเร่งด่วนเพื่อยกระดับ
คะแนน CPI จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอแนวทาง ข้ันตอน วิธีการด าเนินการตามกรอบแนวทาง 4 ประเด็นข้อค าถาม 
และระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน 

(3) มอบหมายให้ ศอตช. สร้างการรับรู้การด าเนินการต่างๆ ของรัฐบาลไปยังผู้เช่ียวชาญ
หรือประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินตามแหล่งข้อมูล CPI และเร่งรัดการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือประชาชนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 

(4) ให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานลงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยต้องเร่งรัดจัดหาเจ้าหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วแต่ต้องไม่เพิ่มภาระด้าน
อัตราก าลังข้าราชการ 

7. มติที่ 6 รับทราบแนวทางการปรับปรุงกลไกลการด าเนินคดีทุจริตภายใต้กรอบแนวทาง “คนโกงรายเก่า
ต้องหมดไป คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง” และเห็นชอบให้ส านักงาน ป.ป.ท. ประสานงานกับศาล
ยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลคดีทุจริตร่วมกัน โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นหลัก 
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8. มติท่ี 7 รับทราบโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 ดังนี ้
8.1 มีกลไกขับเคลื่อน 3 ระดับ คือ คตช. เป็นกลไกระดับนโยบาย ศอตช. เป็นกลไกประสานการ

ขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ และ ศปท. เป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติ 
8.2 ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง และคณะอนุกรรมการ

บริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด เพื่อรับผิดชอบการน ายุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติได้ครอบคลุมมากข้ึน 
โดยมีข้อสั่งการเพ่ิมเติมโดยสรุป ดังนี้ 

(1) ให้คณะกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง บูรณาการการท างานให้ชัดเจน
และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการต่อต้านการทุจริต ด้านเศรษฐกิจ ด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 

(2) ควรก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันโดย
ค านึงถึงหลักนิติศาสตร์ หลักรัฐศาสตร์ และหลักเศรษฐศาสตร์ประกอบกันรวมทั้งควรค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ระหว่างระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และงบประมาณด้วย 

9. มติที่ 8 รับทราบผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตด้านการประชาสัมพันธ์ใน
โครงการพัฒนาการสื่อสารการต่อต้านการทุจริตเป็นภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งพบว่าหน่วยง านด้านการ
ประชาสัมพันธ์ไม่เช่ียวชาญการประชาสัมพันธ์ด้านภาษาอังกฤษจึงควรก าหนดให้มีการด าเนินการในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เพื่อให้ด าเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาอังกฤษบรรลุผลส าเร็จ 

10. มติที่ 9 อนุมัติโครงการบูรณาการร่วมเพื่อการบริหารจัดการคดีทุจริตระหว่างองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานต่อต้านการทุจริตภาครัฐ โดยมีข้อสั่งการเพ่ิมเติม ให้เพิ่มเติมภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อให้เกิดรูปแบบการด าเนินการแบบประชารัฐ มี ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบการทุจริตทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ และควรด าเนินการจัดท าบัญชีด าบริษัทท่ีมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตมิให้
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของรัฐ 

11. มติท่ี 10 เห็นชอบการน าเสนอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีชีวิตที่พอเพียง ซึ่งก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ คือ 

11.1 เสนอในรายการโทรทัศน์ “แผ่นดินไทยใสสะอาด” ทางช่อง 11 
11.2 น าเสนอในรูปแบบแอพพลิเคชั่นหรือสื่อออนไลน์ โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
11.3 จัดกิจกรรมร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

12. มติท่ี 11 รับทราบผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม ดังนี้ 
12.1 โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 9 โครงการ 
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มูลค่า 80,969.53 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าสังเกตการณ์ จ านวน 8 โครงการ และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาความ
เหมาะสมด้านราคาจาก สงป. จ านวน 1 โครงการ โดยมีข้อสั่งการเพ่ิมเติม ดังนี ้

12.1.1 การด าเนินการตรวจสอบโครงการข้อตกลงคุณธรรมควรมีการด าเนินการตรวจสอบให้
รอบด้านในระยะต่อไป ทั้งในส่วนของการด าเนินการของภาครัฐและประวัติของเอกชนคู่สัญญาเพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายกับราชการ 

12.1.2 การด าเนินการตรวจสอบโครงการควรก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบให้รวดเร็ว
เหมาะสม สามารถยับยั้งพฤติการณ์ที่จะส่อให้เกิดการทุจริตได้ล่วงหน้า แต่ไม่ท าให้การด าเนินการหยุดชะงัก ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน 

12.1.3 กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชนสมยอมกันทุจริตจะต้องมีการด าเนินคดีทั้งสองฝ่าย 
12.1.4 การด าเนินการตรวจสอบคดีทุจริตอย่าคล้อยตามสถานการณ์ทางการเมืองและควร

เร่งรัดการด าเนินการคดีส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งสร้างความเสียหายมากหรือส่งผลกระทบกับประชาชน 
12.2 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) 

กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างน าเสนอ ครม. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  
เพื่อเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการของ CoST โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และกรมบัญชีกลางเป็น
เลขานุการแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม 

12.3 การศึกษาระบบมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลราคากลางก่อสร้างภาครัฐ เพื่อให้มีรหัสต้นทุนเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

13. มติที่ 12 เห็นชอบข้อเสนอมาตรการเร่งรัดการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ  
เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ ดังนี ้

13.1 ให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่และใช้คู่มือส าหรับประชาชนที่จัดท าไว้ไปพลางก่อน แล้วจึงให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบความเหมาะสม ให้ข้อคิดเห็น และพิจารณาอนุมัติต่อไป 

13.2 ให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานสู่ระยะที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ส่งผลให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

13.3 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
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13.4 ข้อสั่งการเพ่ิมเติม 
13.4.1 ควรสร้างการรับรู้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ  

ให้ประชาชน ภาคเอกชนรับรู้ก่อน และด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมอบหมาย ให้
ส านักงาน ก.พ.ร. รับไปด าเนินการให้เกิดแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนต่อไป 

13.4.2 ให้มีการจัดท าบัญชีด า (Blacklist) บริษัท ห้างร้าน นักธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตหรือกระท าผิดกฎหมาย 

13.4.3 มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รับไปด าเนินการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการ 

14. ข้อสั่งการเพ่ิมเติมของประธาน คตช. 
14.1 เน้นการด าเนินงานที่เป็นระบบระหว่างส่วนราชการและภาคประชาชนร่วมกัน โดยด าเนินการ

ตามรูปแบบประชารัฐ และให้น ามาตรการป้องกัน ป้องปราม และปราบปรามการทุจริตบรรจุไว้ในโครงการประชารัฐด้วย 
14.2 เน้นการด าเนินการโดยน ากลุ่มงานเป็นหลักการส าคัญ คือ 1) ป้องกัน ป้องปราม คือ การสร้าง

การรับรู้และปลูกจิตส านึก 2) การปราบปราม คือ การบังคับใช้กฎหมาย น าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ และ 3) การแก้ไข
ฟื้นฟู คือ การปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้การด าเนินการง่ายขึ้น 

14.3 ระมัดระวังการด าเนินการเพื่อมิให้เกิดความวุ่นวาย ปั่นป่วน สร้างการรับรู้ ปลูกจิตส านึก
ประชาชนให้มีการด าเนินชีวิตตามระเบียบวินัย ไม่โกง ไม่ทุจริตแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย 

14.4 เน้นการด าเนินการเชิงรุกโดยใช้ประโยชน์จาก Social Media เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ด าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่าย และน าเสนอรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อให้เข้าถึงผู้รับข้อมูลข่าวสารให้มากท่ีสุด 

มติ ครม. : รับทราบมติ – ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับมติ – ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 


