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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2563 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160663 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 6 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร  
จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด เขตส า ร วจการจัด รูปที่ดิน  ในท้อ งที่ต าบล เขื่อน  ต าบลยางน้อย  
และต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 

3. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
พ.ศ. .... 

4. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... 

5. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 

6. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
รวม 6 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส าคัญ เป็นการก าหนดเขตส ารวจ
การจัดรูปที่ดิน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปท าการส ารวจพ้ืนที่ท่ีจะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  

ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขื่อน 
ต าบลยางน้อย และต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....   
ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตส ารวจ  
การจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท า
เป็นโครงการจัดรูปที่ดิน อันจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน 
การครองชีพท่ีสูงขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 

 

ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 6 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ  
โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท า
เป็นโครงการจัดรูปที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 , วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 , วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 , 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 , และวันท่ี 3 มกราคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามข้อ 1. รวม 6 ฉบับ 
ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. แจ้งว่าได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ตามข้อ 2. เสร็จแล้ว  
โดยได้แก้ไขชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาท้ัง 6 ฉบับ เป็น “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ....” “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน  
ในท้องที่ต าบลเขื่อน ต าบลยางน้อย และต าบลท่ายางแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ....” “ร่างพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....” “ร่างพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ....”  
“ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ....” 
และ “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ....” นอกจากน้ีมีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) 

4. ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรชุีดใหม่เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ตามข้อ 3 ให้ กษ. พิจารณายืนยัน  
อีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้วยืนยันให้ด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
ตามข้อ 4 ต่อไป จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 6 ฉบับ ประกอบด้วย 
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขื่อน ต าบลยางน้อย และต าบลยางท่าแจ้ง 

อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท  

จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
4. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
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จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... 
5. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  

จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 
6. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

ทั้ งนี้  ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 6 ฉบับที่  กษ. เสนอ ค ณะรัฐมนตรีได้ เคยมีมติอนุมัติหลักการ  
(มติคณะรัฐมนตรี 9 พฤษภาคม 2560, 30 พฤษภาคม 2560, 18 กรกฎาคม 2560, 22 สิงหาคม 2560 และ  
3 มกราคม 2561) และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน  
ในท้องที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในท้องที่ต าบลเขื่อน ต าบลยางน้อย และต าบลยางท่าแจ้ง  
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในท้องที่ต าบลโพธิ์ 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และในท้องที่ต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปท่ีดิน 
อันจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน 
การครองชีพท่ีสูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้เห็นชอบด้วยแล้ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2563 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160663 
 
เรื่อง : กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอ ครม. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 แจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและในฐานะ  

ฝ่ายเลขานุการของ ศอตช. จึงขอเสนอกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบระมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รบัจากผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

(1) การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 
1.1) ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการ ต้องเปิดเผยข้อมูลแผนการด าเนินงาน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าในการด าเนินงาน  
เพื่อให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต ทางเว็บไซต์และจุดบริการข้อมูลข่าวสาร  
ของหน่วยงาน ทางแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และทางเว็บไซต์ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) ของส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

1.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
หรือปัญหาความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ท่ีมีการใช้งบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ 

1.3) เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตของประชาชนที่เกิดจาการด าเนินงานตามแผนงาน  
หรือโครงการ และเช่ือมโยงระบบรับเรื่องร้องเรียนของทุกหน่วยงานทางแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางหรือทางเว็บไซต์ระบบ
ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยให้ ศอตช. เป็นศูนย์กลางประสาน  
การด าเนินงาน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ป.ป.ท./กษ. (ศปท.กษ./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อ ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต 
2.1) ก่อนการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบท าการประเมินและจดัท าแผน

บริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกก ากับ ขับเคลื่อน 
2.2) ให้ ศอตช. ท าการวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการที่มีความเสี่ยง

การทุจริตสูง เพื่อแจ้งเตือนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น 
2.3) ให้ ศอตช. เผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ

เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใส 
(3) การตรวจสอบ 

3.1) ให้ ศอตช. ท าการตรวจสอบการด าเนินโครงการเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเรื่องร้องเรียน  
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหรือข้อมูลว่ามีเหตุแห่งการทุจริตหรือไม่ ท้ังก่อน ระหว่างและหลักการด าเนินโครงการ 

3.2) เมื่อมีเรื่องร้องเรียนหรือมีเบาะแสการทุจริตให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตรวจสอบและ
รายงานข้อเท็จจริง พร้อมข้อมูลให้ ศอตช. 

(4) การด าเนินมาตรการทางปกครอง วินัย อาญา 
4.1) เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสทุจริต ให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการทางปกครอง วินัย 

อาญา กับผู้ที่กะท าความผิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยเร็ว และเป็นธรรม 

4.2) ให้ส านักงาน ป.ป.ท. ท าการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่องการรับรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต  
และประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และรายงานต่อ ศอตช. เพื่อด าเนินการต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านัก
งบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องส่งเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการในเชิงรุกอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2563 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160663 
 
เรื่อง : ผลการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. รับทราบสถานการณ์ด าเนินโครงการ และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการเงินกู้ฯ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ตามรายงานสถานการณ์ด าเนินโครงการเงินกู้ฯ และรายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการเงินกู้ฯ 

2. ให้กระทรวงต้นสังกัดเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จที่ประสงค์จะด าเนินการต่อ
โดยใช้เงินจากแหล่งอื่น ตามการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการเงินกู้ฯ ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
และเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งก ากับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด ในการนี้ ขอให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานความก้าวหน้าของงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น  
ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังทราบภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ านวน 13 หน่วยงาน 1) กรมชลประทาน 2)กรมทรัพยากรน้ า   
3) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 4) กรมทรัพยากรธรณี 5) กรมควบคุมมลพิษ 6) กรมอุตุนิยมวิทยา 7) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
8) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 9) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 10) กรมโยธาธิการและผังเมือง 11) กรมแผนที่ทหาร 12) กรมทางหลวงชนบท 13) กรมศุลกากร) 
ส่งคืนเงินคงเหลือจากการด าเนินโครงการในกรณีเบิกเงินจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดหรือได้รับคืน  
เข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ช่ือบัญชี “เงินฝากเงินกู้ส าหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและระบบขนส่ งท างถนน ระยะ เร่ งด่ วน ” ให้ เสร็ จสิ้ นภายในวันที่  30  มิ ถุน ายน  256 3  
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการส่งคืนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังด้วย 
เพื่อให้กระทรวงการคลังน าเงินที่เหลือในบัญชีส่งคืนคลังและด าเนินการปิดบัญชีดังกล่าวตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้  
หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
น าเงินนั้นสู่คลังเป็นรายได้แผ่นดินเองตามระเบียบการน า เงินส่งคลังที่เกี่ยวข้อง และรายงานส านักงานบริหารหนี้

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

เป็นแนวทางด าเนินการส าหรับโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการ
และเบิกจ่ายได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สาธารณะกระทรวงการคลังทราบต่อไป 
4. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ านวน 10 หน่วยงาน 1) กรมชลประทาน 2) กรมทรัพยากรน้ า 3) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

4) กรมควบคุมมลพิษ 5) กรมอุตุนิยมวิทยา 6) ส านักงานสถิติแห่งชาติ  7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
8) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 9) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 
10) กรมแผนที่ทหาร) ท่ียังไม่แจ้งผลให้ส านักบริหารหนี้สาธารณะทราบ เร่งด าเนินการส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายจาก
การจัดสรรไปท่ีส านักงบประมาณและแจ้งผลการส่งคืนเงินเหลือจ่ายท่ีเสร็จสิ้นแล้วให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ) ทราบภายในวันท่ี30 มิถุนายน 2563 ด้วย 

5. ให้กรมทรัพยากรน้ าที่มีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการ และยกเลิกการใช้เงินกู้ 
ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยพัสดุ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเร็ว  
และเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีต้นสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ต่อไป 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินคงเหลือของโครงการ ขอให้ส่งคืนเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน 
พ.ศ. 2558 ข้อ 20 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการส่งคืน เงินนั้น 
ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังทราบด้วย และหากไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดให้กรมทรัพยากรน้ าน าเงินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเองตามระเบียบการน าเงินส่งคลังที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2558 อนุมัติให้ด าเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (โครงการเงินกู้ฯ) 
ภายในกรอบวงเงิน 78,294.8445 ล้านบาท และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ในกรอบวงเงินไม่เกิน 80,000.0000 ล้านบาท และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออ านวยและเป็นประโยชน์  
ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน ให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตรา
ต่างประเทศได้ ตามมาตรา 22 และ 23 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รับทราบสถานการณ์ ด าเนินงานโครงการเงินกู้ 
เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ระยะที่ 2 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน และอนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้
จนถึงเดือนกันยายน 2562 และหากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2562 เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือจากแหล่งอื่น 
เพื่อด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไป 

3. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ข้อ 17 ก าหนดให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงาน 
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กับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการด าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน 
ติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  
และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับผลการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระต้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และเห็นด้วยในหลักการ 
ของข้อเสนอตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากเป็นแนวทางด าเนินการส าหรับโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการ 
และเบิกจ่ายได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม ส านักงบประมาณ และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2563 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160663 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับส าหรับการป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับส าหรับ 
การป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความ  
ในนพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญา  
ว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศส าหรับป้องกันเรือโดนกันระหว่างประเทศ ค.ศ. 1972 (The International Regulation for 
Preventing Collisions at Sea 1972; COLERG 1972) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศส าหรับการป้องกันเรือ  

โดนกันระหว่างประเทศ ค.ศ. 1972 (The International Regulation for Preventing Collisions at Sea 1972; 
COLERG 1972) ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับพันธกรณีและข้อก าหนดของอนุสัญญา
ดังกล่าว ซ่ึงพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว แต่อนุสัญญา COLERG 1972 
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้งในปี 2530 ปี 2532 ปี 2536 ปี 2544 และปี 2550 ในขณะที่ประเทศไทย  
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงเพียงครั้งเดียวในปี 2533 โดยออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 

2. คค. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับส าหรับการป้องกันเรือโดนกัน  
ของประเทศไทยสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเพ่ือรองรับการตรวจประเมินขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) ตามโครงการตรวจประเมินประเทศสมาชิก
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Member State Audit Scheme; IMSAS) ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกันของประเทศไทย
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นดว้ยในหลกัการของรา่งกฎกระทรวงที่เสนอ เนื่องจากเป็นการปรับปรุง

หลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับส าหรับการป้องกันเรือโดนกัน เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาวการณ์ของการเดินเรือ 
ในปัจจุบัน เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประมง 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานข้อบังคับส าหรับการป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2563 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160663 
 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง พั ฒนา  
และยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. รับทราบรายช่ือหน่วยงานที่ด าเนินการไม่ครบตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด...” 

3. ให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเตรียมพร้อมในการประเมินอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลประกอบการประเมินที่เกิดจาก  
การด าเนินงานหรือที่เกิดจากการให้บริการประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 

4. ให้ทุกกระทรวง พิจารณาก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจ ากระทรวงหรือกลุ่มส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ได้มีบทบาทในการเตรียมความพร้อมและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง 

5. ให้องค์กรสื่อของรัฐ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศได้รับทราบ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการ ป.ป.ช./กษ. (ศปท.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ซึ่งจะช่วยให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินฯ ได้รับทราบผลการประเมินฯ ได้รับทราบผลการประเมินฯ  
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้ เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม  
ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้  
ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง  
หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้ง  
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ  
มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจน  
ยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และในระยะยาวเมื่อหน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง 
อันท าให้สถานการณ์ด้านการทุจริตในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้ว ย่อมจะส่งผลในทางอ้อมให้การรับรู้  
และผลการประเมินจากองค์กรนานาชาติมีทิศทางที่ดีขึ้นด้วย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
ความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 
 


