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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 4/2561 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230161 
 
เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์

และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งท่ี 1/2560) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 12 ต.ค. 2560 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ในคราวประชุมคณะกรรมการ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  [รองนายกรัฐมนตรี  

(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน] ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 12 ต.ค. 2560 ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

1.1 วิสัยทัศน์ “รักษาสภาพระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้้า คงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” 

1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้้า เป็นท้าเลที่ปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข่ และแพร่พันธุ์ 
2) เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้้าที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้้าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

โดยมีการบริหารจัดการเรื่องความหลากหลายและความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 
3) เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์ในเขตภาคกลาง 
4) เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการที่เกิดความสมดุลระหว่างการใช้น้้า  

การเก็บกักน้้า การสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้้าและสัตว์ป่าที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในภูมิภาค 
5) เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเก็บกักน้้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้งเป็น

แหล่งรับน้้าเมื่อเกิดฤดูน้้าหลาก 
6) เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดเกิดความสมดุล รวมทั้งการอนุรักษ์และการพัฒนา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถใช้เป็นกรอบในการน้าไปปฏิบัติของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
อันจะส่งผลให้ระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดโดยรวม สภาพความเป็นอยู่ 
และการใช้ประโยชน์ของประชาชนท่ีอยู่รอบบึงบอระเพ็ด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
1) ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการใช้ระโยชน์ในบึงบอระเพ็ ด มีแนวทางการด้าเนินงาน ได้แก่ 

(1) การก้าหนดเขตบึง (2) น้าพ้ืนท่ีบึงมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิม (3) การจัดการการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีบึง 
2) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการด้าเนินงาน ได้แก่  

(1) การพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้้าจืดและส่งเสริมการประมง (2) การป้องกันความเสื่อมโทรม  
ของบึงบอระเพ็ด (3) การพัฒนาแหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด (4) การน้าข้อมูลและผลการศึกษาวิจัยมาใช้  
ในการบริหารจัดการ (5) การส่งเสริมอาชีพท่ีเกี่ยวกับผลผลิตจากบึงบอระเพ็ด (6) การแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้้า  
(7) ศึกษาทบทวนการจัดตั้งบึงบอระเพ็ดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้้าระดับนานาชาติฯ 

3) ด้านการบริหารจัดการน้้า มีแนวทางการด้าเนินงาน ได้แก่ (1) จัดท้าแผนจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ  
ทั้งลุ่มน้้า (2) การขุดลอกในบึงบอระเพ็ดเพื่อเพิ่มปริมาณน้้าและน้าไปใช้ประโยชน์ (3) การปรับปรุงฝายบึงบอระเพ็ด  
และอาคารประกอบ (4) การพัฒนาแหล่งเก็บน้้าในลุ่มน้้าตอนบน 

4) ด้านการบริหาร ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ  มีแนวทางการด้าเนินงาน ได้แก่ (1) ปรับปรุงระบบ  
การจัดการบึงบอระเพ็ดโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (2) การจัดท้าแผนการพัฒนาบึงบอระเพ็ด (3) การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
บึงบอระเพ็ด (4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (5) การพัฒนา
กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

2. กิจกรรมจ าเป็นเร่งด่วน  มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาขอรับงบประมาณปกติ หรืองบจังหวัด 
หรืองบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดมาด้าเนินการตามความเหมาะสม เช่น (1) การรังวัด จัดท้าแผนที่และตรวจสอบสิทธ์ิ
เพื่อจัดให้เช่าวงเงิน 5.7 ล้านบาท ด้าเนินการในปี 2561 – 2562 โดยกรมธนารักษ์เป็นเจ้าภาพหลัก (2) การศึกษา
ความต้องการการใช้น้้าในบึงบอระเพ็ด วงเงิน 1 ล้านบาท ด้าเนินการในปี 2561 โดยจังหวัดนครสวรรค์เป็น เจ้าภาพหลัก 
(3) แก้มลิงจ้านวน 3 แห่ง วงเงิน 95 ล้านบาท ด้าเนินการในปี 2561 – 2564 โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลัก 

3. การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  มีองค์ประกอบ 32 คน  
(ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ) และมีอ้านาจหน้าท่ี เช่น (1) จัดท้าแผนปฏิบัติการ  
เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้  
ความเห็นชอบ (2) ด้าเนินการศึกษาความเหมาะสมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงเพื่อป้องกันปราบปราม  
การกระท้าใดๆ อันจะเป็นการท้าลายทรัพยากรประมงและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในบึงบอระเพ็ด 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ  สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป ส้าหรับวงเงิน
งบประมาณที่จะด้าเนินการให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น กค. กษ. และ มท. เป็นต้น ด้าเนินการตามความเห็นของ สงป. 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 4/2561 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230161 
 
เรื่อง : การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 
สารัตถะ : ส้านักงาน ป.ป.ช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ  
การประเมินตามที่ส้านักงาน ป.ป.ช. ก้าหนดส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด้าเนินการโดยใช้หลักการประเมิน 
เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
รับผิดชอบการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
ให้ด้าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของส้านักงาน ป.ป.ช. โดยจะให้มี
การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมินจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการประเมิน ทั้งนี้ จะด้าเนินการทดสอบประสิทธิภาพระบบการประเมิน
ดังกล่าวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส้าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐและน้าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 

3. ให้หน่วยงานก้ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน้าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขต  
ความรับผิดชอบ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงาน ป.ป.ช./กษ. (ศปท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด้าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(พ.ศ. 2556 - 2560) และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ตามที่ส้านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีสาระส้าคัญเป็นการด้าเนินการต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 2 มีเป้าหมายหลักท่ีจะยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วย (1) สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2) ยกระดับเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
(4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ไปสู่การปฏิบัติ โดยก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 

3. ส้านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่องมือวัดระดับการทุจริตดัชนี  
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และต่อมาส้านักงาน ป.ป.ช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการต่อต้าน  
การทุจริตและสิทธิพลเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ( Anti – Corruption and Civil Rights Commission: ACRC)  
เพื่อพัฒนาโครงการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้บูรณาการและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” โดยจัดท้าเครื่องมือประเมินดังกล่าวส้าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
และใช้เป็นกรอบเกณฑ์การประเมินมาจนถึงปัจจุบัน โดยการประเมิน ITA เป็นการประเมินที่ได้รับการยอมรับ ครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐ และเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยถูกก้าหนดเป็นตัวช้ีวัดความส้าเร็จในภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

4. ส้านักงาน ป.ป.ช. ได้ด้าเนินการโครงการประเมิน ITA มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ด้าเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในประเทศ และมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
ที่ร่วมรับผิดชอบในการด้าเนินการประเมินภายใต้การก้ากับดูแลเครื่องมือการประเมิน มาตรฐานการประเมิน  
และการพัฒนาระบบการประเมิน โดยกรอบการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี ้

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
(5) ดัชนีคุณธรรมการท้างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

5. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
(1) แบบส้ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: 

EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
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(2) แบบส้ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
เป็นการส้ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

(3) แบบส้ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
เป็นการส้ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

6. ส้าหรับผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 สรุปได้ ดังนี ้
6.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน ITA จ านวน 417  หน่วยงาน 

ประกอบด้วย ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ส้านักงานสภา  
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ส่วนราชการระดับจังหวัด 
และสถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนน 79.64 คะแนน ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับสูง 

6.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  การประเมิน ITA โดยส้านักงาน ป.ป.ช. มีสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส้านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ประเภทองค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน และมีหน่วยงานภาครัฐท่ีร่วมรับผิดชอบในการด้าเนินการประเมิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส้านักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบในการประเมิน มีโรงเรียนนายร้อยต้ารวจ 
เป็นผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการประเมินหน่วยงานภาครัฐประเภทหน่วยงานภาครัฐระดับกรมและส่วนราชการระดับจังหวัด 

(2) สกอ. ร่วมเป็นหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบในการด้าเนินการประเมิน มีโรงเรียนนายร้อยต้ารวจ  
เป็นผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการประเมินหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

(3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบในการด้าเนินการประเมิน  
โดยมีการจัดจ้างที่ปรึกษาเป็นรายจังหวัดในการประเมินหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA จ านวนทั้งสิ้น 8 ,274 หน่วยงาน  ประกอบด้วย ศาล 
(เฉพาะหน่วยงานธุรการ) องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ส่วนราชการระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการประเมินในภาพรวม จ านวน 422 หน่วยงาน  (ไม่นับรวมองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในระหว่างการด้าเนินการประเมิน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2561) ได้คะแนน 81.53 คะแนน  
ซึ่งมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.38 อยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับสูงมาก 

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน ITA 
7.1 หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินทั้งประเทศ มีความตระหนักในปัญหาความร้ายแรงของการทุจริต

ในหน่วยงานภาครัฐ และยอมรับในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องมือการประเมิน ITA ในการยับยั้ง  
และลดความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐท่ีจะเกิดปัญหาการทุจริตและการด้าเนินงานท่ีขาดคุณธรรมและความโปร่งใส  
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ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการตอบรับและความร่วมมือในการประเมินและพัฒนาแนวทางการด้าเนินงานในเชิงนโยบาย  
ของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและในระดับปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี จนกระทั่งสามารถช้ีวัดและบ่งช้ีถึงระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานในภาพรวมของทั้งประเทศท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น 

7.2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐท่ัวท้ังประเทศ 
ในการร่วมผลักดัน สะท้อนทัศนคติต่อการรับรู้และทัศนคติต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านช่องทางการตอบแบบส้ารวจในการประเมิน ITA อันก่อให้เกิดการก้าหนดแนวนโยบายและการด้าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีธรรมาภิบาล มีความตระหนักและยึดผลประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนการด้าเนินการ  
ที่ค้านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในการร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและสร้างการรับรู้ถึงการต่อต้านการทุจริต
ของประเทศต่อประชาคมโลก 

7.3 หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน มีการรับรู้ถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการยับยั้งปัญหา  
การทุจริตและการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐของรัฐบาลในฐานะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมิน ITA อันก่อให้เกิด
ความส้าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาลภาครัฐและการป้องกันการทุจริตของประเทศในเชิงรุก ตลอดจนสามารถบ่งช้ี
ถึงสถานการณ์และระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐประเทศและน้าไปสู่การผลักดัน  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 

8. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 915 – 86/2560 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้ด้าเนินโครงการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามกรอบแนวทางในการประเมิน ดังนี้ 

8.1 การประเมิน ITA ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะใช้แนวทางการประเมินเช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึง
การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินเล็กน้อย
ในส่วนท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อความในข้อค้าถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

8.2 การประเมิน ITA ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จะมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุง  
แนวทางการประเมิน ท้ังหลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน  
รวมถึงการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยโครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย” ที่ได้ว่าจ้างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการประเมินเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐสามารถส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและคุณธรรมในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และสามารถผลักดันค่าคะแนนดัชนี CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ 
9. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการที่ขอใช้

งบประมาณในการประเมินหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศปีละประมาณ 15 ล้านบาท โดยส้านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงาน
ที่ร่วมรับผิดชอบการประเมินได้จัดตั้งค้าของบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้เริ่มต้นด้าเนินโครงการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของส้านักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้การด้าเนินงานการประเมินคุณธรรม  

และความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นรูปธรรม  
และเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ส้านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 4/2561 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230161 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....  
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

ในท้องที่ต้าบลสุขส้าราญ ต้าบลพุนกยูง และต้าบลตากฟ้า อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ตามขั้นตอน  
ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจดูและยื่นค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบ
ก้าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่ผู้ยื่นค้าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า  

จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณ
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ในท้องที่ต้าบลสุขส้าราญ ต้าบลพุนกยูง และต้ายลตากฟ้า อ้าเภอตากฟ้า  
จังหวัดนครสวรรค์ ท้ังนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยขอให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญ
กับการควบคุมการว่างผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มากที่สุด โดยค้านึงถึงปริมาณน้้าต้นทุนที่มีอยู่และปริมาณการใช้น้้าในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง  สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้  มท. รับความเห็นของ  ทส. และ  สศช.  
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ./พด./ปศ./กสก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด้ารงรักษาเมือง  
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 4/2561 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230161 
 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 ( COP 23) 

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 ( CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2  
(CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. รับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 
(COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 ( CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 
(CMA 1.2) และการประชุมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี 

2. มอบหมายหน่วยงานที่มีการด้าเนินภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายใต้คณะท้างานเจรจาส้าหรับ  
การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดเตรียมบุคลากรและ
งบประมาณส้าหรับเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พิธีสาเกียวโต และความตกลงปารีสอย่างต่อเนื่อง ท้ังการประชุมปกติประจ้าปี ได้แก่ การประชุมองค์กรย่อยในช่วงกลางปี 
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ในช่องปลายปี รวมถึงการประชุมสมัยพิเศษเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย เนื่องจากต้องมีการพิจารณารายละเอียดในร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ซึ่งจะใช้เป็นแนวปฏิบัติภายใต้
ความตกลงปารีต่อไป 

3. ขอให้ส้านักงานประมาณจัดสรรและสนับสรรและสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานใน ข้อ 2 เข้าร่วม
การประชุมฯ เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงในการร่วมก้าหนดแนวปฏิบัติภายใต้ความตกลงปารีส และเตรียมความพร้อม  
ของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานระดับประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  
ของประชาคมโลกต่อไป 

 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานระดับประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของประชาคมโลกต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. การกล่าวถ้อยแถลงของผู้น้าประเทศ ผู้แทนระดับสูง และกลุ่มประเทศท่ีมีบทบาทส้าคัญในการเจรจา  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วย (๑) หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (๒) ถ้อยแถลงของอาเซียน  
(๓) ถ้อยแถลงของกลุ่ม ๗๗ และจีน (๔) ถ้อยแถลงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (๕) ถ้อยแถลงของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
(๖) ถ้อยแถลงของสหรัฐอเมริกา (๗) ถ้อยแถลงของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒. การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย  
และกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ Thai Pavilion ซึ่งเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์  

๓. การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสวนา ณ Thai Pavilion ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ซึ่งเนื้อหาและหัวข้อในการด้าเนินงาน ได้รับความร่วมมือจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมชมรวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ คน 

๔. ผลการประชุมและข้อตัดสินใจที่ส้าคัญ ประกอบด้วย 
๔.๑ การด้าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส ( Work Programme under the Paris Agreement)  

จากร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมในรูปแบบ Informal Note ได้รวบรวมความเห็นของภาคีไว้เพื่อใช้พัฒนา  
เป็นพื้นฐานในการเจรจาส้าหรับก้าหนดแนวปฏิบัติของการด้าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส  

๔.๒ 2018 Facilitative Dialogue หรือ Talanoa Dialogue ซึ่งเป็นแนวทางให้ภาคีเพิ่มความมุ่งมั่นของ
การด้าเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลก ไม่ให้เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส 

๔.๓ การด้าเนินงานและยกระดับการด้าเนินงานก่อนปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตอบสนอง  
การด้าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก 

๔.๔ การจัดประชุมสมัยพิเศษเพิ่มเติม เนื่องจากรัฐภาคีตระหนักถึงความจ้าเป็นท่ีจะต้องท้าแผน  
การด้าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๒๔ เพื่อพิจารณาให้
การรับรอง ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นอาจจะต้องมีการจัดประชุมสมัยพิเศษเพิ่มเติม 

๔.๕ ประเด็นอ่ืนๆ ประเทศไทยให้ความส้าคัญในการประชุมองค์กรย่อย (๑) SBSTA (Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice) 47 ได้แก่ การก้าหนดกรอบความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และความร่วมมือด้านการเกษตร โดยเห็นควรให้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับ SBI (Subsidiary 
Body for Implementation) (๒) วาระส้าคัญใน SBI 47 ประกอบด้วยการจัดท้ารายงานของประเทศก้าลังพัฒนา  
การเชิญชวนให้ภาคีส่งข้อมูลการด้าเนินงานตามแผนการปรับตัวแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี
ระหว่างประเทศภาคี และการจัดส่งข้อเสนอแนะและมุมมองต่อประเด็นด้านการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งกองทุน
ภูมิอากาศสีเขียว ( Green Climate Fund: GCF) ประเด็นท่ียังต้องหารือต่อไป ได้แก่ การก้าหนดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการใช้กลไกตลาดและกลไกท่ีไม่ใช่ตลาดก้าหนดรูปแบบบัญชีทรัพยากรการเงินท่ีให้และรับผ่านภาครัฐ  
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับการหารือในองค์กรย่อยอื่นด้วย 
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มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 
(Cop 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 
(CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ 

3. ส้าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว หากไม่เพียงพอ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากการด้าเนินงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปด้าเนินการในล้าดับแรกก่อน ส้าหรับปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ  
ตามความจ้าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 

4. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 4/2561 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230161 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความ

ตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส้าหรับปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวง พาณิชย์ เรื่อง การน้าข้าวโพดที่ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส้าหรับปี พ.ศ. 2561  
ถึง พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการน้าข้าวโพดที่ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ส้าหรับปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2563 ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area (AFTA)) เพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คสช. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ดังนี ้

1.1 เห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้ากากถั่วเหลือง ปี 2558 -2560 นโยบายและ
มาตรการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2557 นโยบายและมาตรการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2558 – 2560 และ
นโยบายและมาตรการน าเข้าปลาป่น ปี 2558 – 2560 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งท่ี 1/2557  
(ครั้งท่ี 76) เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน้าข้าวโพดที่ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส้าหรับปี 2557 พ.ศ. 2557  
และ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร  
ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนส าหรับปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ. 2557 รวม 2 ฉบับ โดยก้าหนด
ระยะเวลาน้าเข้าของผู้น้าเข้าท่ัวไปจากเดิมให้น้าเข้าระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2556 เป็นให้ น าเข้า  
เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2557 และกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2558 – 2560 ตามที่ พณ. เสนอ ยกเว้นในส่วนของ
การน้าเข้าข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ปี 2557 ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี คสช. มีมติเป็นต้นไป และให้ส่งร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
ทั้ง 2 ฉบับ ให้ สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการน้าเข้าสินค้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ให้ พณ. รับไปพิจารณาร่วมกับ กษ. เพื่อก้าหนดมาตรการรองรับกรน้าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
กากถ่ัวเหลือง และปลาป่นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ และให้รายงานสถานการณ์ราคาสินค้า
เกษตรทั้ง 3 รายการดังกล่าวทุกเดือนในช่วงระยะเวลาที่มีการน้าเข้าต่อ คสช. ต่อไปด้วย ซ่ึงต่อมาได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 
ส าหรับปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2557 

2. ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบการทบทวนมติ คสช. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 
(เรื่อง นโยบายและมาตรการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 2557 และปี 2558 – 2560) โดยให้การน้าเข้ากากถ่ัวเหลือง
มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น และการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน ( AFTA) ให้ยกเลิกข้อก าหนดที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ส้าหรับภาษีในโควตา เพื่ออ้านวยความสะดวกทางการค้า 
และให้ส่งร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร  
ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส้าหรับปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ. 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
ร่างกฎหมายและร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม. ตรวจพิจารณา ซ่ึงต่อมาได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 
ส าหรับปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

3. ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
3.1 เห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 2561 – 2563  

(กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งท่ี 1/2560 (ครั้งท่ี 78) 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ตามที่ รมว.พณ. ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ โดยเป็นการก าหนดนโยบาย  
และมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์คราวละ 3 ปี ทุกกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง  
ซ่ึงในส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีนโยบายและมาตรการน าเข้า ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)  
และโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อบ้าน ( Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ  
ทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) อัตราภาษีร้อยละ 0 ดังน้ี 

1) ให้องค์การคลังสินค้าน าเข้าไม่จ ากัดช่วงเวลาน าเข้า 
2) ผู้น าเข้าท่ัวไป ก าหนดช่วงเวลาน าเข้าระหว่าง 1 ก.พ. – 31 ส.ค. ของแต่ละปี และต้องปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดมาตรฐานควบคุมการน าเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
3.2 ให้ พณ. ร่วมกับ กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก้าหนดแนวทางในการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

ให้ครอบคลุมถึงวัตถุดิบทดแทนอาหารสัตว์อื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ 3 ชนิด (กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น  
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ด้วย เช่น ข้าวสาลี กากข้าวโพดเอทานอล เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ เพ่ือให้มีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ (กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
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มากยิ่งข้ึน เพื่อลดปริมาณการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 
3.3 ให้ พณ. คณะกรรมการนโยบายอาหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น กค. กต. และ สศช.  

ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
4. พณ. เสนอว่า โดยที่ ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 ตามข้อ 3 เห็นชอบการก้าหนดนโยบายและ

มาตรการน้าเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คราวละ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) และโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน ( Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์  
ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ตามที่ รมว.พณ. ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ 
พณ. จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร  
ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส้าหรับปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการน้าข้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ส้าหรับปี พ.ศ. 2561  
ถึงปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการน้าเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว จึงได้เสนอ  
ร่างประกาศดังกล่าวมาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา  
ในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส้าหรับปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 พ.ศ. ....  
ตามที่ พณ. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของ สคก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ พณ. รับความเห็นของ อก. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 


