
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เร่ือง  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมเพื่อการชราภาพกรณีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุการออมเพ่ือการชราภาพกรณีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ)  ตามท่ี
กระทรวงการคลงัเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 
  เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีลกูจ้างได้รับจากกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพตามกฎหมายวา่ด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ กรณีลกูจ้างสิน้สมาชิกภาพเน่ืองจากออกจากงานหรือเน่ืองจากการ
เกษียณอาย ุทพุพลภาพ หรือตาย ทัง้กรณีท่ีขอรับทัง้จ านวนหรือคงไว้ในกองทนุส ารองเลีย้งชีพเพ่ือขอรับเป็นงวด หรือขอรับ
ทัง้จ านวนในภายหลงั และกรณีการโอนย้ายเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพเดมิไปยงักองทนุส ารองเลีย้งชีพใหม ่ 
    
2.  เร่ือง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมเพื่อการชราภาพกรณีกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุการออมเพ่ือการชราภาพกรณีกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ) 
ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 
  ก าหนดให้เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับจากกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายวา่ด้วย
กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เน่ืองจาก 
  (ก) ออกจากราชการเพราะเหตสุงูอาย ุเหตทุพุพลภาพ เหตทุดแทน หรือตาย ไมว่า่จะรับทัง้จ านวนเม่ืออก
จากราชการ หรือได้คงไว้ในกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือขอรับคืนทัง้จ านวน ทยอยรับ หรือโอนไปกองทนุส ารอง      
เลีย้งชีพหรือกองทนุอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีการออกจากงานหรือชราภาพ  
  (ข) ออกจากราชการท่ีไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ตาม (ก) แตไ่ด้คงเงินหรือผลประโยชน์ไว้ทัง้จ านวนในกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือขอรับคืนทัง้หมด ทยอยรับ หรือโอนไปกองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือ กองทนุอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีการออกจากงานหรือชราภาพ  
  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดเป็นเงินได้พงึประเมินท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องน ามา
รวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
3. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลกัการร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการบริหารกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัท่ีิเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้ตดัความในร่างข้อ 4 ออก และให้รับความเห็น
ของกระทรวงยตุธิรรม กระทรวงศกึษาธิการ และกระทรวงอตุสาหกรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงพาณิชย์เสนอวา่ เน่ืองจากระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการบริหารกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2536 ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัได้ใช้บงัคบัมานานแล้ว ท าให้ไมส่อดคล้องกบั 
สภาวการณ์และรูปแบบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีแนวโน้มวา่จะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ประกอบกบัในปัจจบุนั
ได้มีการใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความมัน่คงทางด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ และการค้าระหวา่งประเทศ  
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
  1. ยกเลิกระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการบริหารกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องปรามการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2536 (ร่างข้อ 3) 
  2. ก าหนดบทนิยามค าวา่ "ทรัพย์สินทางปัญญา" หมายความวา่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า   
แบบผงัภมูิของวงจรรวม สิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์และความลบัทางการค้า (ร่างข้อ 5) 
  3. ก าหนดบทบญัญตัิของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวม 30 
ฉบบั (ร่างข้อ 7)  
  4. ก าหนดหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวม 22 หนว่ยงาน 
โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีประสานการด าเนินการในลกัษณะบูรณาการ เพ่ือการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา     
(ร่างข้อ 8 และร่างข้อ 9)  
  5. ให้มีคณะกรรมการบริหารกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา       
เรียกโดยยอ่วา่ "คป.ทป."ประกอบด้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย์ท่ีก ากบั 
ดแูลกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธาน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกรรมการและเลขานกุาร มีอ านาจหน้าท่ี
ก าหนดนโยบาย แผนแมบ่ท มาตรการ และด าเนินการบริหารกฎหมายในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
(ร่างข้อ 10 และร่างข้อ 12)  
  6. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นศนูย์ประสานการด าเนินการกบัหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง และ  
รายงานผลการปฏิบตังิานตามระเบียบนีต้อ่ คป .ทป. และรายงานนายกรัฐมนตรีทราบทกุสามเดือน (ร่างข้อ 14)  
  7. ให้รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้(ร่างข้อ 18)  
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4. เร่ือง  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมเพื่อการชราภาพกรณีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุการออมเพ่ือการชราภาพกรณีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ)  ตามท่ี
กระทรวงการคลงัเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 
  เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีลกูจ้างได้รับจากกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพตามกฎหมายวา่ด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ กรณีลกูจ้างสิน้สมาชิกภาพเน่ืองจากออกจากงานหรือเน่ืองจากการ
เกษียณอาย ุทพุพลภาพ หรือตาย ทัง้กรณีท่ีขอรับทัง้จ านวนหรือคงไว้ในกองทนุส ารองเลีย้งชีพเพ่ือขอรับเป็นงวด หรือขอรับ
ทัง้จ านวนในภายหลงั และกรณีการโอนย้ายเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพเดมิไปยงักองทนุส ารองเลีย้งชีพใหม ่ 
    
5.  เร่ือง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมเพื่อการชราภาพกรณีกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุการออมเพ่ือการชราภาพกรณีกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ) 
ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 
  ก าหนดให้เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับจากกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายวา่ด้วย
กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เน่ืองจาก 
  (ก) ออกจากราชการเพราะเหตสุงูอาย ุเหตทุพุพลภาพ เหตทุดแทน หรือตาย ไมว่า่จะรับทัง้จ านวนเม่ืออก
จากราชการ หรือได้คงไว้ในกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือขอรับคืนทัง้จ านวน ทยอยรับ หรือโอนไปกองทุ นส ารอง      
เลีย้งชีพหรือกองทนุอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีการออกจากงานหรือชราภาพ  
  (ข) ออกจากราชการท่ีไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ตาม (ก) แตไ่ด้คงเงินหรือผลประโยชน์ไว้ทัง้จ านวนในกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือขอรับคืนทัง้หมด ทยอยรับ หรือโอนไปกองทนุส า รองเลีย้งชีพหรือกองทนุอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีการออกจากงานหรือชราภาพ  
  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดเป็นเงินได้พงึประเมินท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องน ามา
รวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา   
 
6.  เร่ือง มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพกิาร 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 4 แหง่พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 428) พ.ศ. 2548  และ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการ      
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  รวม 2 ฉบบั (มาตรการภาษีเพ่ือชว่ยเหลือคนพิการ)  ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และ
ให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ และให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ และกระทรวงแรงงานเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 เพ่ือแก้ไขสดัสว่นการจ้างคนพิการโดยดว่นตอ่ไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  

1. ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
เพ่ือแก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 4 แหง่พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 
428) พ.ศ. 2548   มีสาระส าคญั เป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 428) พ.ศ. 2548  กรณียกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับเงินได้ท่ี
บริจาคให้แก่กองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....   
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มีสาระส าคญั ยกเว้นรัษฎากร ดงันี  ้
1. ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิคุคล ส าหรับเงินได้ของนายจ้างหรือ  

เจ้าของสถานประกอบการ  ซึง่รับคนพิการเข้าท างานท่ีมีบัตรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการเข้าท างาน เป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจา่ยท่ีได้จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจ้างคนพิการดงักลา่ว  
 
 
 

2. ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิคุคล ส าหรับเงินได้ของผู้จดัให้มี  
อปุกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนสง่ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ให้คน  
พิการใช้ประโยชน์ได้ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ เป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจา่ยท่ี  
ได้จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัให้มีอปุกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก  หรือบริการดงักลา่ว 
 
   
4.  เร่ือง  ขออนุมัตกิรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 งบกลาง รายการ 
เงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับเป็นคา่ใช้จา่ยในการชว่ยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ  
ไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จ านวน 300,000,000 บาทก่อน โดยให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีขอรับการ
สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการให้ความชว่ยเหลือฯ   สว่นกรณีมีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องใช้
จา่ยเงินเพิ่มเตมิอีก ให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีขอท าความตกลงกบัส านกังบประมาณเพ่ือเบกิจา่ยงบกลาง  
รายการเงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็นภายในกรอบวงเงินอีกไมเ่กิน 100,000,000 บาท ตามความจ าเป็นในการ
ปฏิบตังิานตอ่ไป  ซึง่เป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
 
5. เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และวงเงนิรายจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 รายการส่วนที่
จะใช้แหล่งเงนิจากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 รายการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  
                        คณะรัฐมนตรีอนมุตัิและเห็นชอบในหลกัการ ดงันี ้

1. อนมุตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณี 
ฉกุเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 105,910,000 บาท เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยของเจ้าหน้าท่ีวิชาการ จ านวน 8,900 คน ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ 

2. เห็นชอบในหลกัการให้ใช้จา่ยจากเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 รายการเพิ่ม 
ศกัยภาพผู้วา่งงานเพ่ือสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจและสงัคมในชมุชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ) ของส านกังานปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรี จ านวน 436,100,000 บาท เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานเก็บรวบรวมข้อมลู (พนกังานแจงนบั) 
จ านวน 62,300 คน  ตามมตคิณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มศกัยภาพผู้วา่งงานเพ่ือสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจและสงัคม
ในชมุชน และให้ด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป   ซึง่เป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณ 
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6.  การด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555  
 คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 โดย 

มีรายละเอียด ดงันี ้
 1.1  โครงการสาขาการศึกษา 
 โครงการสาขาการศกึษาได้รับอนมุตัภิายใต้แผนการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง  

2555 รวมทัง้สิน้ 141,638 ล้านบาท จ านวน 27 โครงการ แบง่เป็น (1) แผนงานโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา จ านวน 22 
โครงการ วงเงิน 95,323 ล้านบาท และ (2) แผนงานการผลิตและพฒันาบคุลากรด้านการศกึษาและการเ รียนรู้ทัง้ระบบ 
จ านวน  5 โครงการ วงเงิน 46,315 ล้านบาท ทัง้นี ้โครงการ สาขาการศกึษาได้รับการจดัสรร เงินกู้ ตามพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทาง เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จ านวน 17 โครงการ วงเงิน                
ปี 2553 – 2555 รวมทัง้สิน้ 51,981 ล้านบาท ดงันี ้
 
 
 

หนว่ย : ล้านบาท 
แผนงาน วงเงนิรวม วงเงนิตามพระราชก าหนดให้

อ านาจกระทรวงการคลังฯ 
1) แผนงานโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 95,323 (22 โครงการ) 43,950 (16 โครงการ)  
2) แผนงานการผลิตและพฒันาบคุลากรด้าน
การศกึษาและการเรียนรู้ทัง้ระบบ 

46,315 (5 โครงการ) 8,030  (1 โครงการ) 

รวม 141,638 51,981 
 

  1.1.1  กลไกการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555  
ในระดับหน่วยงาน  
  การด าเนินโครงการสาขาการศกึษาประกอบด้วยการด าเนินงานของหลายหนว่ยงาน     ซึง่ได้
ก าหนดกลไกการบริหารจดัการโครงการ ดงันี ้(1) กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้กลุม่งานตดิตามและรายงาน ส านกันโยบาย
และยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ ท าหน้าท่ีตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในระดบัภาพรวมโครงการของ
กระทรวง (2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  มอบหมายให้ส านกั/กองท่ีเป็นเจ้าของโครงการรับผิดชอบ
ในการก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน  (3) กระทรวงมหาดไทย กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินอยูร่ะหวา่งการ
หารือเพ่ือจดัตัง้คณะกรรมการในการตดิตามการด าเนินโครงการ ในขณะท่ีกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ฝ่ายบริการสถานศกึษา 
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ (4) ส านักนายกรัฐมนตรี ส านกังานบริหารและ
พฒันาองค์ความรู้ (สบร.) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและพฒันาองค์ความรู้ ก ากบัดแูลในเชิงนโยบาย  ขณะท่ี 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) มอบหมายให้รองผู้อ านวยการ สกว. (ดร.ศรีราพรฯ) เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัใน 
การด าเนินโครงการ (5) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพิจิตรเป็นหนว่ยงาน 
หลกัในการด าเนินโครงการ 6) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 
มีส านกับริหารจดัการคลัสเตอร์เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบหลกัในการก ากบั ดแูล ตดิตามการด าเนินโครงการ  
  1.1.2 การตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการสาขาการศึกษา จะเห็นได้วา่ 
ขณะนีห้นว่ยงานเจ้าของโครงการแตล่ะหนว่ยท าหน้าท่ีในการตดิตามความก้าวหน้าของโครงการท่ีรับผิดชอบโดยตรง จงึควร
มีหนว่ยงานหลกัภายใต้กระทรวงศกึษาธิการท่ีรับผิดชอบการตดิตามประเมินผลการด าเนินโครงการสาขาการศกึษาใน 
ภาพรวม โดยให้หนว่ยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตอ่หนว่ยงานดงักลา่วเป็นประจ าอยา่ง 
ตอ่เน่ือง เพ่ือให้การตดิตามประเมินผลโครงการในสาขาการศกึษาเป็นไปอยา่งมีระบบและเป็นเอกภาพ 
  1.1.3 การก าหนดดัชนีชีวั้ดผลส าเร็จของโครงการ กระทรวงศกึษาธิการได้จดัท า
ดชันีชีว้ดัผลส าเร็จของโครงการสาขาการศกึษาแล้ว ซึง่ฝ่ายเลขานกุารเห็นวา่  การก าหนดดชันีชีว้ดัดงักลา่วเป็นการรวบรวม
จากผลผลิต (Output) ของโครงการ จงึอาจไมส่ามารถใช้ในการตดิตามประเมินผลการด าเนินโครงการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนดไว้ ซึง่ฝ่ายเลขานกุารได้ท าการปรับดชันีชีว้ดั ดงักลา่วแล้ว เชน่ 
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นโยบาย/แผนงาน/โครงการ กระทรวงศึกษาธิการ สศช. 
1.โครงการสง่เสริมการวิจยัใน
สถาบนัอดุมศกึษาและการพฒันา
มหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาติ 

1) จ านวนมหาวิทยาลยัวิจยั
ไทยได้รับการจดัอนัดบัใน 
World University Ranking ใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ 
2) จ านวนผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์
ในวารสารตา่งประเทศ 

ผลผลิต 
1.สถาบนัอดุมศกึษาได้รับ 
การจดัล าดบัความส าคญัในระดบั
นานาชาตเิพิ่มขึน้อยา่งน้อย 7 แหง่ 
2. จ านวนผลงานวิจยัในระดบั
นานาชาตเิพิ่มขึน้ 
3. จ านวนบคุลากรด้านการวิจยัสาขา
ตา่งๆ  เพิ่มขึน้ 1,000 คน 
ผลลัพธ์ 
1. มหาวิทยาลยัวิจยัไทยได้รับ 
การจดัอนัดบัอยูใ่นระดบั 200 อนัดบั
แรกของโลก 
2. จ านวนผลงานวิจยัท่ีตอบสนองการ
พฒันาชมุชนและภาคการผลิต 

 
  ทัง้นี ้ฝ่ายเลขานกุารจะหารือร่วมกบักระทรวงศกึษาธิการในการปรับดชันีชีว้ดัดงักลา่วอยา่งเป็นทางการ 
เพ่ือใช้ในการตดิตามประเมินผลการด าเนินโครงการสาขาการศกึษาตอ่ไป 
   1.2  โครงการประกันรายได้เกษตรกร 
   โครงการประกนัรายได้เกษตรกร วงเงิน 40,000 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) คา่ชดเชยส าหรับ
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 6,350 ล้านบาท (2) คา่ชดเชยส าหรับเกษตรกร  ผู้ปลกูมนัส าปะหลงั 9,364 ล้านบาท  
(3) คา่ชดเชยส าหรับเกษตรกรผู้ปลกูข้าว 22,500 ล้านบาท (4) คา่ใช้จา่ยการประชาสมัพนัธ์โครงการ 80 ล้านบาท และ  
(5) คา่ใช้จา่ยบริหารจดัการโครงการ 1,706 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ดงันี ้  
  1.2.1 การขึน้ทะเบียน ท าสัญญา และใช้สิทธิของเกษตรกร ณ วนัท่ี 17 
พฤศจิกายน 2552 มีผลการด าเนินงาน  ดงันี ้  

ความก้าวหน้าการขึน้ทะเบียน การท าประชาคม และการใช้สิทธิของเกษตรกร  

กิจกรรม 
ข้าวนาปี มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
จ านวน
ราย 

ร้อยละ
ของ
ทะเบียน 

จ านวน
ราย 

ร้อยละ
ของ
ทะเบียน 

จ านวน
ราย 

ร้อยละ
ของ
ทะเบียน 

1) การขึน้ทะเบียน 3,291,33
6 

88.59 1 438,477 113.99 2 393,110 104.29 3 
2) ผา่นการรับรองโดย
ประชาคม 

3,188,41
0 

97.46 430,805 98.25 388,753 98.89 
3) ธ.ก.ส. รับทะเบียน
เกษตรกร 

2,622,14
0 

79.75 431,334 98.37 389,138 98.99 
4) ธ.ก.ส. ท าสญัญา 987,129 29.99 281,281 64.15 335,282 85.29 
5) การใช้สิทธิของ
เกษตรกร 

5,018 0.15 143 0.03 91,672 23.32 
หมายเหต ุ  1 หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย 3,715,326 ราย 
  2  หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย 384,628 ราย 
  3  หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย 376,909 ราย 
  1.2.2 การประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศเกณฑ์กลาง             
อ้างอิงของข้าว มนัส าปะหลงั และข้าวโพดเลีย้งสตัว์  ตัง้แตก่ลางเดือนกนัยายน ถึงพฤศจิกายน 2552  รวม 5 ครัง้  
  1.2.3 ยอดเงนิชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร ยอดสะสมถึงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2552  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งยอดเงินชดเชยท่ีจา่ยให้กบัเกษตรกรผู้ เพาะปลกูข้าว  
มนัส าปะหลงั และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ไปแล้ว 96,833 ราย รวมเป็นเงิน 1,614,240,559 บาท จ าแนกเป็น (1) ชดเชย 
สว่นตา่งให้เกษตรกรผู้ปลกูข้าว จ านวน 5,018 ราย เป็นเงิน 85,944,475 บาท  (2) ชดเชยสว่นตา่งให้เกษตรกรผู้ปลกู                
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มนัส าปะหลงั จ านวน 143 รายเป็นเงิน 1,660,378 บาท และ (3) ชดเชยสว่นตา่งให้เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ จ านวน 
91,672 ราย เป็นเงิน 1,526,635,706 บาท 
  1.2.4 ปัญหาและการเร่งรัดแก้ไข คณะกรรมการประสานการด าเนินงานโครงการ
ประกนัรายได้เกษตรกร ท่ีมีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิเป็นประธานฯ ได้ด าเนินการใน
การเร่งรัดการด าเนินโครงการและแก้ไขปัญหาผา่นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในประเดน็ส าคัญ ดงันี ้ (1) การประสานและ
เร่งรัดการด าเนินงาน ได้เร่งรัดการขึน้ทะเบียนเกษตรกรและพืชเศรษฐกิจ และการท าสญัญาประกนัรายได้เกษตรกร            
ผา่นการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมทัง้ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จทนัตามก าหนด (2) การรับรองสิทธิการปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร ในกรณี
พืน้ท่ีท่ีนอกเหนือจากพืน้ท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ ได้แก้ปัญหาโดยให้ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชมุชน ในพืน้ท่ีและหรือ
พืน้ท่ีข้างเคียงเป็นผู้ รับรอง (3) การใช้เกณฑ์ผลผลิตเฉล่ียระดับจังหวัดแทนผลผลิตเฉล่ียระดับประเทศ ได้เสนอให้
ปรับปรุงข้อมลูผลผลิตเฉล่ียตอ่ไร่จากท่ีใช้ระดบัเดียวทัง้ประเทศเป็นระดบัจงัหวดัเพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัข้อเท็จจริงของ
แตล่ะจงัหวดัมากยิ่งขึน้ และ (4) การสนับสนุนและตดิตามการด าเนินโครงการฯ ประกอบด้วย การแตง่ตัง้คณะท างาน
ระดบัอ าเภอและต าบล การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตดิตามผลการด าเนินงานโครงการประกนัรายได้เกษตรกร และการ
ปรับปรุงการใช้สิทธิหลงัท าสญัญา ส าหรับเกษตรกรผู้ปลกูมนัส าปะหลงั  
  1.2.5 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ 
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ซึง่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือ 20 ตลุาคม 2552 ประกอบด้วย (1) โครงการรับฝาก
ข้าวในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจ าหน่ายปีการผลิต 2552/53 โดยให้ ธ.ก.ส.รับฝากข้าวในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 
พร้อมเงินคา่รับฝากอีกตนัละ 1,000 บาท จ านวน 2 ล้านตนั (2) โครงการแทรกแซงตลาดรับซือ้ข้าวเปลือก โดยให้        
องค์การคลงัสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อตก.) แทรกแซงโดยผา่นโรงสีและสถาบนัเกษตรกรท่ีมี           
ศกัยภาพในการเก็บรักษาคณุภาพข้าวเปลือกและสีแปรสภาพเป็นข้าวสารเม่ือจ าเป็น  ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 
2552-กมุภาพนัธ์ 2553 และ (3) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ด าเนินการใน 57 จงัหวดั จ านวน 519 ครัง้ ในชว่ง         
ผลผลิตออกสูต่ลาดมากและราคามีแนวโน้มต ่าลง  
  1.2.6  การจัดท าดัชนีชีวั้ดผลส าเร็จของโครงการ ฝ่ายเลขานกุารได้เสนอการก าหนด
ดชันีชีว้ดัความส าเร็จท่ีส าคญัส าหรับโครงการประกนัรายได้เกษตรกร ประกอบด้วย (1) รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน
เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชแต่ละชนิด เปรียบเทียบกบัรายได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือนเกษตรกรผู้ เพาะปลกูพืชแตล่ะชนิด ในปี            
การผลิตท่ีผา่นมา (2) จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด  เปรียบเทียบกบัจ านวน              
ครัวเรือนเกษตรกรผู้ เพาะปลกูพืชชนิดนัน้ทัง้หมด และ (3) พืน้ท่ีเพาะปลูกผลิตพืชแต่ละชนิด เปรียบเทียบกบั พืน้ท่ีการ          
เพาะปลกูพืชชนิดนัน้ในปีท่ีผา่นมา 
  1.3  คณะกรรมการมีความเหน็เก่ียวกับการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทย          
เข้มแข็ง 2555 ดงันี ้ 
   1.3.1  โครงการสาขาการศึกษา 
   1)  การก าหนดให้ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ เป็นหนว่ยงานกลางเพ่ือท า
หน้าท่ีประสานกบัหนว่ยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธิการในการตดิตามการประเมินผลแผนการลงทนุสาขาศกึษาจะชว่ย         
ให้การตดิตามประเมินผลของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพมากขึน้ เน่ืองจากการด าเนินการแผนการลงทนุสาขาศกึษา            
มีหลายหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อยา่งไรก็ตาม จ าเป็นต้องพิจารณาความพร้อมของหนว่ยงาน ด้วย  
   2)  ส าหรับการก าหนดดชันีชีว้ดัในการตดิตามประเมินผล เห็นวา่ดชันีชีว้ดัท่ี  
ฝ่ายเลขานกุาร เสนอมีความแตกตา่งจากท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอคอ่นข้างมาก ซึง่ดชันีชีว้ดัท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ
สว่นใหญ่เป็นระดบัผลผลิต อาจไมส่ามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลลพัธ์จากการด าเนินโครงการสาขาการศกึษาตาม                
วตัถปุระสงค์ของการลงทนุ เชน่ การวดัจ านวนโรงเรียนท่ีเพิ่มขึน้ยงัไมส่ามารถสะท้อนให้เห็นการพฒันาคณุภาพด้าน
การศกึษา เป็นต้น  ซึง่ผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการได้ชีแ้จงวา่  ตวัชีว้ดัท่ีเสนอมานัน้เป็นการรวบรวมจากข้อมลูตามแผนปฏิบตัิ
งานและแผนการใช้จา่ยเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงศกึษาธิการ และจ าเป็นจะต้องมีการ            
บรูณาการผลลพัธ์ในระดบัภาพรวมของแผนการลงทนุในสาขาการศกึษาตอ่ไป   
   3)  ในเบือ้งต้น กระทรวงศกึษาธิการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรน ากรอบ                
วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสาขาการศกึษาภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมตอินมุตัแิล้วมา
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ประกอบการจดัท าดชันีชีว้ดัดงักลา่วด้วย เพ่ือให้สามารถก าหนดดชันีชีว้ดัท่ีสามารถสะท้อนกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกรอบแนวคดิดงักลา่วได้อยา่งเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ดชันีชีว้ดัดงักลา่ว จะต้องเป็น              
การบรูณาการผลลพัธ์จากการด าเนินโครงการของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความชดัเจน เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ใน            
การประเมินผลการด าเนินโครงการได้ตอ่ไป 
   4)  จากการพิจารณาลกัษณะของแผนงาน/โครงการของสาขาการศกึษา เห็นวา่
การลงทนุสว่นใหญ่จะอยูใ่นโครงการปัจจยัสนบัสนนุด้านการศกึษา วงเงินลงทนุ 41,041 ล้านบาท และโครงการยกระดบั
คณุภาพอาชีวศกึษา (Modernized Vocational Education) วงเงินลงทนุ 18,250 ล้านบาท ซึง่ทัง้ 2 โครงการมีวงเงินลงทนุ
รวมประมาณ 60,000 ล้านบาท หรือคดิเป็นประมาณร้อยละ 63 ของวงเงินลงทนุในแผนงานโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา  
ดงันัน้ในการตดิตามประเมินผลการลงทนุจงึอาจให้ความส าคญักบัโครงการลงทนุดงักลา่ว เพ่ือให้สามารถก าหนดดชันีชีว้ดั
ท่ีสะท้อนวตัถปุระสงค์การลงทนุในสาขาการศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
   5)  การลงทนุในสาขาศกึษาท่ีได้รับอนมุตัติามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินประมาณ  41,695 ล้านบาท  ณ  
วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2552  กระทรวงศกึษาธิการได้สง่ค าขออนมุตัจิดัสรรเงินกู้ให้ส านกังบประมาณพิจารณาแล้วจ านวน 15 
โครงการ วงเงิน 15,916 ล้านบาท ซึง่ได้รับอนมุตัจิดัสรรเงินกู้จากส านกังบประมาณแล้ว 7 โครงการ วงเงินลงทนุ 12,114 ล้าน
บาท        ท่ีเหลืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาความเหมาะสมของราคาตามขัน้ตอนของส านกังบประมาณ นอกจากนี ้ยงัมีการลงทนุ
โครงการอีกประมาณร้อยละ 62 ท่ียงัไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินกู้ตามขัน้ตอน จงึเห็นควรให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งด าเนินการตาม
ขัน้ตอนตอ่ไป เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการได้ภายในปี 2553 ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 
   1.3.2  โครงการประกันรายได้เกษตรกร 
   1)  คณะกรรมการฯ มีความเห็นเก่ียวกบัการก าหนดดชันีชีว้ดัความส าเร็จของ
โครงการประกนัรายได้เกษตรกร ท่ีฝ่ายเลขานกุารเสนอ ดงันี ้ 
   (1)  รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนของเกษตรกร ควรพิจารณา                 
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายรายได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือนท่ีต้องการให้เกษตรกรได้รับ มากกวา่เปรียบเทียบกั บรายได้เฉล่ียในปีท่ี
ผา่นมา รวมทัง้ ในการพิจารณาผลกระทบของโครงการฯ ยงัอาจพิจารณารายได้ของเกษตรกรเชิงฤดกูาลด้วย เพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จของโครงการในด้านการเปล่ียนแปลงของรายได้ ซึง่จะท าให้การประเมินผลมีความสมบรูณ์มากขึน้  
   (2)  จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนพืชเศรษฐกิจแต่ละ
ชนิด ควรใช้สดัสว่นจ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีได้ท าสญัญาตอ่จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ เพาะปลกูพืชชนิดนัน้ทัง้หมดเป็น
ดชันีชีว้ดั และอาจก าหนดเป้าหมายการท าสญัญาให้ครบร้อยละ 100 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทัง้หมด  
   (3)  พืน้ท่ีเพาะปลูกผลิตพืชแต่ละชนิด อาจปรับดชันีชีว้ดัดงักลา่วเป็น
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีได้ใช้สิทธิตามโครงการจริงเปรียบเทียบกบัจ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนทัง้หมด เพ่ือให้
สามารถสะท้อนผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับจากการด าเนินโครงการได้ชดัเจนยิ่งขึน้  
   2)  เน่ืองจากการรับฝากข้าวในยุ้งฉางเกษตรกรเป็นโครงการท่ีมีความเก่ียวเน่ือง
กบัโครงการประกนัรายได้เกษตรกร คณะกรรมการฯ จงึเห็นควรให้ตดิตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการดงักลา่วด้วย 
รวมทัง้การตดิตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรท่ีได้ด าเนินการไว้แล้ว และท่ีได้รับจดัสรรวงเงิน
จากแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ด้วย เพ่ือให้ทราบผลส าเร็จของโครงการในภาพรวม  
   3)  การประเมินผลกระทบการด าเนินโครงการประกนัรายได้เกษตรกร อาจรวมถึง
การพิจารณาสดัสว่นวงเงินท่ีรัฐอดุหนนุให้แก่เกษตรกรเปรียบเทียบกบัรายได้เฉล่ียท่ีเกษตรกรได้รับและผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) ท่ีจะเกิดขึน้ในระยะ 5-6 ปีหลงัจากเร่ิมด าเนินโครงการ โดยผลิตภาพการผลิตควรเพิ่มสงูขึน้ตามสดัสว่นวงเงินท่ี
รัฐบาลอดุหนนุ ซึง่จะสง่ผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ รวมทัง้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
ทัง้นี ้อาจน ารูปแบบการให้เงินอดุหนนุของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
   4)  ทัง้นี ้ธ.ก.ส. ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเง่ือนไขการท าสญัญากบัเกษตรกร              
ซึง่ประกอบด้วย 3 เง่ือนไขท่ีส าคญั ได้แก่ (1) พืน้ท่ีการผลิตและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าร่วมโครงการตามสัญญา                
โดยก าหนดปริมาณผลผลิตขัน้สงูท่ีจะเข้าร่วมโครงการได้ เชน่ ปริมาณข้าวโพดเลีย้งสตัว์ไมเ่กิน 20 ตนั มนัส าปะหลงัไมเ่กิน 
100 ตนั ข้าวหอมมะลิไมเ่กิน 14 ตนั เป็นต้น ซึง่ค านวณจากผลผลิตเฉล่ียระดบัจงัหวดัคณูกบัขนาดพืน้ท่ีท าการเกษตร               
(2) ระยะเวลาที่เกษตรกรจะสามารถใช้สิทธิการประกันรายได้ ซึง่ขณะนี ้คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบให้เกษตรกร



 

 

 

9 

สามารถใช้สิทธิได้ทนัทีหลงัจากท่ีได้ท าสญัญาแล้วเสร็จ และ (3) การจ่ายเงนิชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันและ
เกณฑ์กลางอ้างอิง โดย ธ.ก.ส. จะจา่ยเงินชดเชยดงักลา่วในระยะเวลา 15 วนัภายหลงัการใช้สิทธิ 
  2.  ระบบการตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 
  คณะกรรมการฯ ได้หารือเก่ียวกบัระบบสารสนเทศของกระทรวงการคลงัและการน าเสนอข้อมลูผา่นทาง
เว็บไซต์ www.tkk2555.com และมีความเห็น ดงันี ้ 
  2.1  ระบบการตดิตามโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ควรเพิ่มเตมิข้อมลู 
ในสว่นของการขอรับจดัสรรเงินจากส านกังบประมาณ โดยรายงานข้อมลูดงักลา่วในระบบสารสนเทศด้วย เร่ิมจาก              
(1) การอนมุตักิรอบวงเงินจากคณะรัฐมนตรี (2) การขอรับจดัสรรเงินจากส านกังบประมาณ โดยแยกเป็น สว่นท่ีเสนอขอรับ
การจดัสรร และสว่นท่ียงัไมไ่ด้เสนอขอรับการจดัสรร (3) การจดัสรรเงิน โดยแยกเป็น สว่นท่ีส านกังบประมาณ จดัสรรแล้ว 
และสว่นท่ีรอการจดัสรรจากส านกังบประมาณ (4) การจดัซือ้จดัจ้าง และ (5) การเบกิจา่ย  เพ่ือให้สามารถตดิตามการ
ด าเนินงานได้ครบทกุขัน้ตอน   
  2.2  การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (ด้านแผนงาน) ท่ีแสดงรายละเอียดโครงการ เชน่        
ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ สถานท่ีตัง้ ความก้าวหน้าของงาน และผู้ รับผิดชอบนัน้ ควรแสดงแผนท่ีประกอบการอธิบาย           
สถานท่ีตัง้โครงการ และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เชน่ โครงการก่อสร้างถนน ควรระบคุวามกว้าง ความหนาของผิวถนน และ
ระยะทางของถนน  เพ่ือให้ข้อมลูมีความชดัเจนและเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีสนใจเข้ามามีสว่นร่วมในการตดิตาม
ความก้าวหน้าและตรวจสอบข้อมลู ทัง้นี ้ในสว่นของการระบผุู้ รับผิดชอบ ควรระบช่ืุอเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือ
ความสะดวกในการตดิตามโครงการ 
  3.  การเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 
  คณะกรรมการฯ ได้หารือเก่ียวกบัการเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทย
เข้มแข็ง 2555 และมีความเห็น ดงันี ้
  3.1  จากการประเมินเบือ้งต้น ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 มีวงเงินท่ียงัไมไ่ด้เสนอขอรับจดัสรรเงิน
จากส านกังบประมาณอีกประมาณ 100,000 ล้านบาท ซึง่ในทางปฏิบตั ิบางโครงการจะมีขัน้ตอนและระยะเวลาในการ           
เตรียมการ เชน่ โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศกึษาธิการ เป็นต้น หากจะให้
โครงการเหลา่นีเ้ร่ิมด าเนินการได้ทนัภายในปีงบประมาณ 2553 หนว่ยงานจะต้องเสนอข้อมลูให้ส านกังบประมาณพิจารณา
ภายในเดือนมกราคม 2553 หรืออยา่งช้าท่ีสดุไมเ่กินเดือนมีนาคม 2553 ทัง้นี ้คณะกรรมการฯ ขอให้ส านกังบประมาณ และ
กระทรวงการคลงั ร่วมกนัก าหนดกรอบเวลาการจดัสรรเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 โดยจดัท า          
ในลกัษณะปฏิทินงบประมาณ เพ่ือให้หนว่ยงานใช้เป็นกรอบเวลาในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และแผนฟืน้ฟเูศรษฐกิจ
ของรัฐบาล 
  3.2  คณะกรรมการฯ เห็นวา่ ควรจะมีการพิจารณาก าหนดแนวทางและขัน้ตอนการด าเนินการ          
ในกรณีท่ีมีการยกเลิกโครงการด้วย เน่ืองจากการเสนอโครงการใหมเ่พ่ือแทนโครงการเดมิท่ีถกูยกเลิก จะต้องผา่นขัน้ตอน  
การ กลัน่กรองและอนมุตัโิครงการอีกครัง้หนึง่  และโครงการจะต้องเร่ิมด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2553 เพ่ือให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ ของพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความ มัน่คงทางเศรษฐกิจ              
พ.ศ. 2552 
  4.  สรุปมตคิณะกรรมการฯ 
  4.1  มอบหมายให้ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการท าหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานรับผิดชอบใน 
การประสานงานกบัหนว่ยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธิการในการก ากบั ตดิตามการด าเนินโครงการตา่ง ๆ ในสาขา             
การศกึษา และร่วมกบั สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการฯ ในการจดัท าดชันีชีว้ดัส าหรับตดิตามประเมินผลการ 
ลงทนุสาขาศกึษา และเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครัง้หนึง่  
  4.2  มอบหมายให้หนว่ยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธิการเร่งจดัสง่รายละเอียดของโครงการท่ี
ได้รับอนมุตัใิห้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ให้ส านกังบประมาณพิจารณาตามขัน้ตอน เพ่ือให้
สามารถด าเนินโครงการได้ภายในปี 2553  ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตอ่ไป 
  4.3  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ (สศช.) ปรับปรุงดชันีชีว้ดัความส าเร็จของโครงการประกนั          
รายได้เกษตรกรภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ดงันี ้
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   4.3.1  รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนของเกษตรกร ให้เปรียบเทียบรายได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือนของ
เกษตรกรกบัเป้าหมายรายได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือนท่ีต้องการให้เกษตรกรได้รับ รวมทัง้พิจารณารายได้ของเกษตรกรเชิงฤดกูาล
ประกอบการประเมินผลส าเร็จของโครงการในด้านการเปล่ียนแปลงรายได้ ซึง่จะท าให้การประเมินผลมีความสมบรูณ์มาก
ขึน้ 
   4.3.2  จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด ใช้สดัสว่น
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีได้ท าสญัญาตอ่จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ เพาะปลกูพืชชนิดนัน้ทัง้หมดเป็นดชันีชีว้ดั โดยอาจ
ก าหนดเป้าหมายการท าสญัญาให้ครบร้อยละ 100 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทัง้หมด  
   4.3.3  พืน้ท่ีเพาะปลูกผลิตพืชแต่ละชนิด ปรับดชันีชีว้ดัดงักลา่วเป็นจ านวนครัวเรือน
เกษตรกรท่ีได้ใช้สิทธิตามโครงการจริงเปรียบเทียบกบัจ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนทัง้หมด เพ่ือให้สามารถสะท้อน
ผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับจากการด าเนินโครงการได้ชดัเจนยิ่งขึน้  
  4.4  มอบหมายให้กระทรวงการคลงัรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาจดัท า
ระบบสารสนเทศในการตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงการคลงั ดงันี ้
   4.4.1  จดัท าระบบตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 
ท่ีประกอบด้วยข้อมลูการขอรับจดัสรรเงินจากส านกังบประมาณ ดงันี ้ (1) การอนมุตักิรอบวงเงินจากคณะรัฐมนตรี  (2) การขอรับ               
จดัสรรเงินจากส านกังบประมาณ โดยแยกเป็น สว่นท่ีเสนอขอรับการจดัสรร และสว่นท่ียงัไมไ่ด้เสนอขอรับการจดัสรร  (3)  การจดัสรร
เงิน โดยแยกเป็น สว่นท่ีส านกังบประมาณจดัสรรแล้ว และสว่นท่ีรอการจดัสรรจากส านกังบประมาณ (4) การจดัซือ้จดัจ้าง และ (5)           
การเบกิจา่ย เพ่ือให้สามารถตดิตามการด าเนินงานได้ครบทกุขัน้ตอน    
   4.4.2  จดัแสดงแผนท่ีอธิบายสถานท่ีตัง้โครงการและข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ในกรณี
โครงการก่อสร้างถนน ให้ระบุความกว้าง ความหนาของผิวถนน และระยะทางของถนน เป็นต้น ประกอบการรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ (ด้านแผนงาน) เพ่ือให้ข้อมลูมีความชดัเจนและเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีสนใจเข้ามามีสว่นร่วม
ใน           การตดิตามความก้าวหน้าและตรวจสอบข้อมลู  ทัง้นี ้ในสว่นของการระบผุู้ รับผิดชอบ ควรระบช่ืุอเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ             โดยตรง เพื่อความสะดวกในการตดิตามโครงการ  
   4.4.3  มอบหมายให้ส านกังบประมาณและกระทรวงการคลังจดัท าปฏิทินการจดัสรรเงินกู้
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ .ศ.2552  เพ่ือให้
หนว่ยงานเจ้าของโครงการใช้เป็นกรอบเวลาในการด าเนินการ รวมทัง้มีการพิจารณาก าหนดแนวทางและขัน้ตอนการด าเนินการ
ในกรณีท่ีมีการยกเลิกโครงการด้วย 
 


