
http://www.thaigov.go.th                                                                                               ข่าวที่ 01/03 
                                                                  วันท่ี 8 มีนาคม 2554           
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                                                              
  จากน้ัน นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี    
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 
  กฎหมาย 
   2.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีเก่ียวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของ

             บุคลากรภาครัฐและบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  
 เศรษฐกิจ 
 3.   เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
   ไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งท่ี 1/2554 
 4.  เรื่อง   การจัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
  6.    เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุ 
       ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553  
 8.  เรื่อง  การปรับการกําหนดราคาและปริมาณรับประกันของโครงการประกันรายได้เกษตรกร  
   ผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 2 
 
 สังคม 
 11. เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2553 
 12. เรื่อง   แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563  
 14.   เรื่อง   การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาท 
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5  
   ธันวาคม 2554   
 15.   เรื่อง   สรุปประเด็นสําคัญจากการอภิปรายรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม 
   แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  รัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  ปีที่หน่ึง (วันท่ี 30 ธันวาคม  
   2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552) วันท่ี 24 กุมภาพันธ์  2554)  
  

 แต่งต้ัง 
 26.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
    2.  แต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
         ในภาครัฐ  
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******************************** 
กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
และติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 
“หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th   
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กฎหมาย 
2.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เก่ียวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และ
บัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบร่างพระราชกฤษีการวม 5 ฉบับ  ดังน้ี  ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของ          
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....  ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ และ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.   ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและ         
ดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   ร่างพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกา
การปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. .... 
 2.  สําหรับกรณีร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ซ่ึงประกอบด้วย  
ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    ร่างพระราชกฤษฎีการปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น้ัน 
  2.1  เน่ืองจากร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ ถวาย  เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  และร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือนเงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว  และอยู่ระหว่างดําเนินการส่งเรื่องมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป  ดังน้ัน  เห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.)  ดําเนินการตัดบัญชี
เงินเดือนข้าราชการตํารวจท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   และปรับบัญชี
อัตราเงินเดือนของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ายร่างพระราชกฤษฎีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการ
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
  2.2 กรณีร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อาจมีประเด็นในข้อกฎหมายและมีปัญหาการเลือกปฏิบัติและความ
ล่ักล่ันในการได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทน  เห็นควรเลือกร่างพระราชกฤษฎีกาแบบที่ 1  ซ่ึงเป็นการแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีท่ี
ประสงค์จะกําหนดให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มเติมตามบัญชีเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราช
กฤษฎีกาต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 และกําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มตามบัญชี
ประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกา เม่ือได้มีการเลือกต้ังเป็นการทั่วไปในครั้งต่อไป 
 3. กรณีร่างพระราชกฤษฎีกาและบัญชีค่าตอบแทนฯ  มอบหมายให้ กงช. ดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่งเม่ือร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ  ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับ
อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....มีผลบังคับใช้แล้ว 
 

เศรษฐกิจ 
3.เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
คร้ังที่ 1/2554 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 1/2554  โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ติดตามผลการดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องและรายงานผลต่อ       
คณะรัฐมนตรี 
 สาระสําคัญ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ได้มีการประชุม           
คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สํานักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
ภาคสนามของ สศช. ดังน้ี 

 1.  ผลการประเมินผลรายโครงการ 
  1.1  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ในปีงบประมาณ 2553  มีโครงการท่ีได้รับอนุมัติท้ังส้ิน 902 โครงการ 
ระยะทางก่อสร้างที่ได้มีการลงนามในสัญญารวม  3,174.77 กิโลเมตร วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 14,596.42 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
14,470.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.13  ณ วันท่ี 21 มกราคม 2554  โดยมีระยะทางท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ  3,165.30 กิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 99.67 ของจํานวนระยะทางที่ลงนามในสัญญา โดยสรุปผลการประเมินในเบ้ืองต้น ดังน้ี 
   1.1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติเกิดข้ึนไม่เต็มท่ี และประชาชนยังขาดความรู้สึกเป็น     
เจ้าของร่วมกัน 
   1.1.2  การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านความสะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
   1.1.3  การจ้างงานคนในชุมชนภายใต้โครงการมีค่อนข้างน้อย  
   1.1.4  ถนนไร้ฝุ่นบางสายมีปัญหาความปลอดภัยและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ีเป็นผลมาจากการ   
ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน และไม่ตรงตามเกณฑ์การสร้างถนน 

   1.1.5 ถนนท่ีก่อสร้างผ่านชุมชนมีหลายหน่วยงานดําเนินการและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่ได้ 
รับการจัดสรรในระดับพื้นท่ีไม่พร้อมกัน ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ของโครงข่ายถนนได้เต็มท่ี 
  1.2  โครงการแหล่งนํ้าขนาดเล็ก ดําเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินกู้แล้วกว่าร้อยละ 86 ของวงเงินที่ได้ลง
นามในสัญญาแล้ว โดยสรุปผลการประเมินในเบ้ืองต้น ดังน้ี 
   1.2.1  การดําเนินโครงการแหล่งนํ้าขนาดเล็กยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการเพิ่มการจ้างงานใน           
ท้องถ่ิน แต่สามารถกระจายการลงทุนด้านบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานในการพัฒนาแหล่งนํ้าธรรมชาติ และจัดหาแหล่งนํ้าให้           
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
   1.2.2  การบริหารจัดการโครงการยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในการกํากับดูแลและ
บํารุงรักษา 
   12.3  การดําเนินโครงการก่อให้เกิดการกระจายบริการพื้นฐาน และลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและ
สังคม เมื่อพิจารณาในเชิงความคุ้มค่ายังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจน 
  1.3  โครงการประกันรายได้เกษตรกร การดําเนินงานรอบท่ี 1 ของปีการผลิต 2552/2553 ส้ินสุดระยะต้ังแต่
เดือนพฤษภาคม 2553 ข้อมูล ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 พบว่า เกษตรกรจดทะเบียนทั้งส้ิน 4.47 ล้านราย ทําสัญญา 4.09              
ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 91.62 ของผู้ที่จดทะเบียน มีการใช้สิทธิชดเชย 3.95 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของผู้ที่จดทะเบียน 
รวมเป็นเงินชดเชยท้ังส้ิน 36,448 ล้านบาท โดยสรุปผลการประเมินในเบ้ืองต้น ดังน้ี 
   1.3.1  โครงการมีหลักการที่ดีสามารถช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกข้าว มันสําปะหลัง และข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ 
   1.3.2  กระบวนการดําเนินโครงการโดยรวมมีความเหมาะสมดีท้ังกลไกระดับนโยบายและระดับพื้นที่ 
   1.3.3  หลักเกณฑ์ของโครงการที่กําหนดในด้านคุณภาพและปริมาณผลผลิตประกันรายได้ต่อครัวเรือน 
ช่วยผลักดันให้เกษตรกรเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกและสนใจพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
   1.3.4  โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ สามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
  1.4  โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดําเนินการเพิ่มทุนแล้ว 7 ครั้ง จํานวน 70,011 กองทุน จาก
เป้าหมายท่ีจะเพิ่มทุน 79,255 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 88.43 ของจํานวนกองทุนท้ังหมด วงเงิน 16,633.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 
85.04 ของวงเงินที่ต้ังไว้ โดยสรุปผลการประเมินในเบื้องต้น ดังน้ี 
   1.4.1  การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมอาชีพแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ
ให้หมดไปได้ 
   1.4.2  การเพิ่มทุนเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยกู้ยืมและขาดแคลน           
เงินทุน 
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   1.4.3  สมาชิกกองทุนฯ ใช้เงินกู้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์กว่าร้อยละ 20 เป็นสาเหตุสําคัญของหน้ีเสียและ
ขาดวินัยทางการเงิน 
  1.5  โครงการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในปี 2552 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้อนุมัติ
สินเช่ือแก่ผู้กู้จํานวน 3,812,886 ราย รวม 673,214 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด 650,700 ล้านบาท แต่สามารถ             
เบิกจ่ายเงินกู้ได้เพียง 600,192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.24 ของสินเช่ือ สําหรับปี 2553 สถาบันการเงินเฉพาะกิจท้ังหมดมี           
เป้าหมายสินเช่ือรวม 472,220 ล้านบาท และระหว่าง 1 มกราคม - 1 กันยายน  2553 สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้อนุมัติวงเงินท่ี
อนุมัติเบิกจ่ายรวม 431,613.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.40 ของเป้าหมายการปล่อยกู้ตามแผนธุรกิจท่ีนับรวมส่วนที่เพิ่มทุนของ
สถาบันการเงินแล้ว โดยสรุปผลการประเมินในเบื้องต้น ดังน้ี 
   1.5.1  การเพิ่มทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสามารถสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูและกระตุ้น
เศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงทีทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวลดลง 
   1.5.2  การดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทําให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มี
ความสามารถในการเพิ่มการให้สินเช่ือ 
   1.5.3  สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสามารถบริหารจัดการได้ดีข้ึนและทําให้แนวโน้มของหน้ีที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ลดลง 

 1.5.4  การเพิ่มทุนของสถาบันการเงินขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน 
 2.  สรุปผลการประเมิน  การติดตามประเมินผลโครงการทั้ง 5 โครงการ มีข้อค้นพบที่สําคัญ ดังน้ี 
  2.1  การบริหารจัดการโครงการยังต้องมีการปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน           
พื้นท่ีโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ
การดําเนินโครงการได้ 
  2.2  การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ยังไม่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จของ           
โครงการ 

2.3 การดําเนินโครงการสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์โครงการแต่ขาดกลไกและกระบวนการที่จะ                
ขับเคล่ือนการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง 

2.4  การเข้าถึงและใช้บริการท่ีรัฐจัดให้ยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.5  การขาดการส่ือสารในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานโครงการระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 

และท้องถ่ิน ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของประชาชน 
 3 .   ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค  ไ ด้ แ ก่   ( 1 )  ก ร ะ บ ว น ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ยั ง ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
ภูมิสังคม (2) การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติมีปัญหาในการสร้างความรู้ความเข้าใจ จากหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติในพื้นที่ (3) กระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของโครงการยังไม่เกิดข้ึน และ (4) เวลาในการเตรียมการดําเนิน             
โครงการน้อย ทําให้มีปัญหาในข้ันการดําเนินงาน 
 4.  ข้อเสนอแนะ 
  4.1  สร้างกลไกเฉพาะกิจประสานนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไป
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
  4.2  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในด้านการกํากับดูแล ตรวจสอบการ
ดําเนินงานต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงส้ินสุดโครงการ 
  4.3  การบูรณาการการดําเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ นโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลลงสู่พื้นท่ี
ผ่านในหลายช่องทาง จึงควรมีการบูรณาการการดําเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ 

4.4 จัดให้มีระบบการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์หรือทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในระดับพื้นท่ี 
 

 5.  ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
  5.1  จากการสํารวจทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จของ สศช.  พบว่า 
ประชาชนมีความเห็นว่าร้อยละ 75 ของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมีคุณภาพได้มาตรฐาน ขณะที่ร้อยละ 25 ของถนนที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ท้ังน้ี บางกรณีอาจมีสาเหตุจากการท่ีถนนถูกนํ้าท่วมได้รับความเสียหายจากอุทกภัยท่ีผ่านมา 
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นอกจากน้ี ยังพบว่าถนนบางเส้นมีการตัดผ่านที่ดินของประชาชน ซ่ึงไม่ยินยอมส่งมอบท่ีดินแก่โครงการ ทําให้ไม่สามารถก่อสร้าง
ไหล่ทางของถนนให้ถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้างได้  
  5.2  การประเมินผลโดยสํารวจทัศนคติของประชาชนเป็นแนวทางท่ีดําเนินการได้ง่ายและสามารถบ่งช้ีผลลัพธ์
ของโครงการได้ในระดับหน่ึง หากผลการสํารวจทัศนคติพบว่าคุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐานในสัดส่วนสูง ก็ควรมีการตรวจสอบ
ในรายละเอียดโดยการสุ่มตัวอย่างพื้นที่และพิจารณาคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยจ้างผู้เช่ียวชาญด้าน
วิศวกรรมเข้าร่วมในการตรวจสอบ เพื่อให้การประเมินผลการดําเนินงานในด้านคุณภาพมีหลักเกณฑ์ที่เช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับ  
  5.3  การประเมินผลการดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จําเป็นต้องมีการประเมินผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคในด้านการจ้างงาน การบริโภคของประชาชน และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งอาจประเมินผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) 
โดยคัดเลือกจังหวัดท่ีมีวงเงินลงทุนโครงการสูงเป็นตัวอย่างในการประเมิน 
  5.4  การประเมินผลโครงการควรพิจารณาว่าโครงการเข้าข่ายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ จากการ
พิจารณา พบว่า โครงภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลายโครงการมีลักษณะเป็นการให้เงินอุดหนุน เช่น โครงการประกัน
รายได้เกษตรกร วงเงิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรในวงเงินค่อนข้างสูง โดยต้องมีการจัดสรรใน
ทุกปี จึงอาจเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต นอกจากน้ี ผลของการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าว อาจส่งผลให้เกษตรกรมีการขยาย
พื้นท่ีเพาะปลูกเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการทําการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการใช้ปุ๋ย สารเคมี และยาฆ่าแมลงในปริมาณมาก
เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ดังน้ัน การประเมินผลโครงการควรคํานึงถึงปัญหาระยะยาวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตด้วย  
  5.5  การประเมินผลโครงการควรพิจารณาผลลัพธ์ในด้านความคุ้มค่าของการลงทุน รวมท้ังพิจารณาถึงปัจจัย
สําคัญที่ทําให้การดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จและเกิดความย่ังยืน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของประเทศในอนาคต 
  5.6  การดําเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านให้เกิดความย่ังยืน ควรกําหนดให้ผู้กู้ต้องมีแผนการนําเงินไปลงทุนหา
รายได้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจะทําให้ผู้กู้สามารถนํารายได้ท่ีเกิดข้ึนมาใช้คืนเงินกู้ได้ต่อไป เน่ืองจากปัญหาอุปสรรคในการดําเนิน           
โครงการท่ีผ่านมาเกิดจากผู้กู้ขาดความสามารถในการชําระคืนเงินกู้และขาดวินัยทางการเงิน การประเมินผลโครงการควรพิจารณา
จากตัวช้ีวัดทางการเงินที่สอดคล้องกับชุมชนน้ันๆ เช่น การลดลงของหน้ีนอกระบบ สัดส่วนของเงินท่ีปล่อยกู้โดยกองทุนเทียบกับ
รายได้ของชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะสะท้อนว่าชุมชนมีการกู้เงินเกินความสามารถในการชําระหน้ีเพียงใด 
  5.7  ผลการประเมินในเบ้ืองต้นค่อนข้างสอดคล้องกับผลที่สํานักงบประมาณได้ติดตามผลการดําเนินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในโครงการก่อสร้างถนนและโครงการชลประทานขนาดเล็กในพื้นท่ีภาคเหนือ ซ่ึง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นําประเด็นสําคัญจากการสํารวจภาคสนามดังกล่าวรายงาน 
นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สํานักงบประมาณดําเนินการตรวจสอบคําขอรับจัดสรรเงินในรายละเอียด          
เชิงเทคนิคต่อไป อย่างไรก็ตาม สํานักงบประมาณได้แจ้งที่ประชุมว่าการดําเนินการดังกล่าวสํานักงบประมาณไม่สามารถดําเนินการ
ได้ เน่ืองจากมีปริมาณงานมาก และเจ้าหน้าท่ีของสํานักงบประมาณไม่มีความรู้ความชํานาญเพียงพอในเรื่องดังกล่าว 
  5.8  การประเมินผลโครงการในครั้งน้ีเป็นการประเมินผลทั้งจากผลผลิตที่แล้วเสร็จ และจากการสํารวจ             
ทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งแตกต่างจากการติดตามการดําเนินโครงการของสํานักงบประมาณท่ีเป็นการประเมินจากผลผลิต
เพียงอย่างเดียว สําหรับการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคอาจทําได้ใน 2 แนวทาง ดังน้ี (1) การประเมินบนสมมติฐาน 
(Hypothesis) โดยใช้แบบจําลองเพื่อให้ทราบผลกระทบด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานจากการเบิกจ่ายเงินกู้วงเงิน 
349,960.44 ล้านบาท และ (2) การประเมินผลจากการสํารวจ โดยสํารวจการจ้างงานจริงในพื้นท่ีและนําผลสํารวจท่ีได้มาตรวจสอบ
กับแบบจําลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการ ท้ังน้ี ฝ่ายเลขานุการจะจัดส่งความเห็นของคณะกรรมการฯ ให้
กระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดจ้างท่ีปรึกษาติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ต่อไป 

 
4. เร่ือง  การจัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้ง  2 ข้อ ดังน้ี   
 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกันรายได้เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ...           
เห็นควรให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
 2.  เ ห็นชอบคู่มือการ ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษกิจและคู่มือการจัดทําสัญญาประกันรายได้ เห็นควร                               
ให้ดําเนินการต่อไปได้ 



 7 

 สาระสําคัญของเร่ือง 
 1. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกันรายได้เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังน้ี  

หัวข้อ สาระสําคัญของเร่ือง 
คณะกรรมการการประกันรายได้เกษตรกรแห่งชาติ  
1. คณะกรรมการการประกันรายได้เกษตรกรแห่งชาติ   
 1.1 องค์ประกอบ 

 
 
1.1 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานฯ อธิบดีกรมการค้า
ภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างข้อ 6)  

 1.2 อํานาจหน้าท่ี  1.2 พิจารณากําหนดสินค้าเกษตร  หลักเกณฑ์   วิธีการและ
เง่ือนไขในการประกันรายได้เกษตรกร  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ ในการได้มาซ่ึงราคากลางและราคาอ้างอิง  และ
พิจารณากําหนดวงเงิน  และแหล่งเงินและธนาคารเพื่อ
ดําเนินการ รวมทั้งการบัญชี  การตรวจสอบทางการเงิน  และ
แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประกันรายได้เกษตรกร 
(ร่างข้อ 11)   

2. คณะอนุกรรมการการประกันรายได้เกษตรกรระดับจังหวัด  
 2.1 องค์ประกอบ 2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานอนุกรรมการการค้า

ภายในจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ (ร่างข้อ 12)  
 2.2 อํานาจหน้าท่ี 2.2 บริหารจัดการตรวจสอบ กํากับดูแลการดําเนินการให้การ

ประกันรายได้เกษตรกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น
ธรรม  และรายงานปัญหาอุปสรรคการดําเนินการและข้อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ (ร่างข้อ 12)   

3. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและติดตามการประกันรายได้
เกษตรกร  

 

 3.1 อํานาจหน้าท่ี 3.1 กํากับ ดูแล   ติดตาม การประกันรายได้เกษตรกรและ
รายงานผล ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ (ร่างข้อ 13)  

4. สํานักเลขานุการคณะกรรมการประกันรายได้เกษตร              
แห่งชาติ 

 

 4.1 กรมการค้าภายใน 4.1 ทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ และเป็นศูนย์
ประสานงาน รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการการประกัน
รายได้เกษตรกรทั้งระบบต่อคณะกรรมการ 

 4.2 กรมส่งเสริมการเกษตร 4 . 2  ทํ า ห น้ า ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ข้ึ น ท ะ เ บี ย น เ ก ษ ต ร ก ร                      
การทําประชาคม  และการออกหนังสือรับรอง สรุป และ           
รายงาน 

 3. ธนาคารที่ดําเนินการการประกันรายได้
เกษตรกร 

4.3 ทําหน้าที่เก่ียวกับการทําสัญญาการประกันรายได้ การ
จ่ายเงิน  สรุปและรายงายผล 
(ร่างข้อ 15)  

5. แนวทางการดําเนินการการประกันรายได้เกษตรกร 5. ในการพิจารณากําหนดชนิดของสินค้าเกษตรท่ีจะใช้
มาตรการประกันรายได้เกษตรกดร  ให้คํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี  1) มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 2) ไม่
มีกฎหมายกํากับดูแลทางด้านการผลิตหรือการตลาดอย่างเป็น
ระบบไว้แล้ว  3) สามารถกําหนดราคากลางหรือราคาอ้างอิงได้  
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4) สามารถตรวจสอบการผลิตได้ และ 5) ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาล (ร่างข้อ 16)  

6. การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และการตรวจสอบการเงิน 6.1 การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง (ร่างข้อ 19)  

 6.2 ภายใน 120 วัน  นับแต่วันส้ินปีงบประมาณทุกปีให้
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน จัดทํางบการเงินส่งให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ (ร่างข้อ 20)  

7. บทเฉพาะกาล 7. การดําเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์  และมันสําปะหลัง  ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว หรืออยู่
ระหว่างการดําเนินการก่อนที่ระเบียบน้ีใช้บังคับให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการเดิมจนแล้วเสร็จต่อไปได้ และให้
ถือว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี           
(ร่างข้อ 21)  

 
 2. คู่มือการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ มีสาระสําคัญดังน้ี  
 

หัวข้อ สาระสําคัญของเร่ือง 
1. การเตรียมการก่อนการข้ึนทะเบียน 
 
 
 
2. การข้ึนทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 

1. ทําการประชาสัมพันธ์  ต้ังศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดและ
ช้ีแจงทําความเข้าใจหลักเกณ์และข้ันตอนการข้ึนทะเบียนแก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ข้อ3)  
2. ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน  ข้ันตอนท่ี 1 การรับคําร้องขุ้น
ทะเบียนเกษตรกร โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผู้ดําเนินการ
รับคําร้องข้ึนทะเบียน  เกษตรกรผู้มีสิทธิขอข้ึนทะเบียน วิธีการ
ข้ึนทะเบียน สถานท่ีรับข้ึนทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ และ
ระยะเวลาการรับข้ึนทะเบียน ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบ โดย
มีรายละเอียดเ ก่ียวกับผู้ดําเนินการตรวจสอบ   วิ ธีการ
ตรวจสอบ  สถานท่ี และมาตรการลงโทษ  ข้ันตอนที่ 3 การ
ออกใบรับรอง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผู้ดําเนินการออก
ใบรับรอง วีการออกใบรับรอง และสถานที่ออกใบรับรอง  (ข้อ
4)  

  3. คู่มือการจัดทําสัญญาประกันรายได้ มีรายละเอียดเก่ียวกับ 1) คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
2) การขอเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทําสัญญาประกันรายได้ 3) การจัดทําสัญญาประกันรายได้ และ 4) การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง
ประกันรายได้  
 
6.  เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกร 
ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (25 พฤศจิกายน 2553) ในเรื่องการตรวจสอบจํานวนเมล็ดพันธ์ุข้าวให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
ด้วยในการรายงานครั้งต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง 



 9 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบ           
อุทกภัย ปี 2553 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวได้รายงานความคืบหน้าในเร่ืองดังกล่าว สรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการดําเนินงาน 
   1.1 การให้ความช่วยเหลือในระยะที่ 1 
    1) การจัดเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว ได้สํารองเมล็ดพันธ์ุข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จํานวน 
16,390 ตัน  
    2) การจัดส่งเมล็ดพันธ์ุข้าว ได้ดําเนินการแจ้งศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อจัดส่งเมล็ดพันธ์ุให้แก่จังหวัดต่าง ๆ โดยมี
การจัดส่งเมล็ดพันธ์ุข้าวแล้ว จํานวน 10,749.7 ตัน อยู่ระหว่างจัดส่ง จํานวน 1,213.4 ตัน รวมเป็นจํานวน 11,963.1 ตัน และ          
คาดว่าจะดําเนินการจัดส่งแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554  
    3) การดําเนินการช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 มีองค์กรและภาคเอกชนให้          
การช่วยเหลือเพิ่มเติม ประกอบด้วย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จํานวน 129.9 ตัน และสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จํานวน 1,380.5 ตัน 
   1.2 การให้ความช่วยเหลือในระยะที่ 2 เม่ือได้รับข้อมูลจากพื้นที่ครบทุกจังหวัดแล้วจะตรวจสอบรายละเอียดให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือและจะเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 2. ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรและการดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรตาม
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรที่จะได้รับเมล็ดพันธ์ุข้าวบางจังหวัดสํารวจ
เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบการช่วยเหลือ
ของคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ/จังหวัด 
(ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) ประกอบกับจังหวัดในภาคใต้ได้เกิดอุทกภัยหลายครั้ง           
ทําให้การสํารวจพื้นท่ีเสียหายในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและส่งผลให้
กําหนด เวลาการจัดส่งเมล็ดพันธ์ุข้าวให้แก่เกษตรกรต้องเล่ือนออกไป 

เร่งรัดให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลและทยอย
จัดส่งเมล็ดพันธ์ุข้าวให้แก่จังหวัดต่าง ๆ สําหรับ
ใช้เพาะปลูกในระยะที่  1 ให้เสร็จส้ินภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 

 
8.  เร่ือง  การปรับการกําหนดราคาและปริมาณรับประกันของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับราคาและปริมาณรับประกันของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว           
ปี 2553/54 รอบที่ 2 ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม  2554 ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ  และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการดําเนินการ          
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้รอบคอบถูกต้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรผู้ปลูกข้าวที่อยู่นอกเขตชลประทาน   ดังน้ี 
   1. การกําหนดราคาประกันรายได้เกษตรกร  
   เห็นชอบการปรับราคารับประกันรายได้  เพื่อให้สอดรับกับต้นทุนการผลิตข้าว ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่เพิ่ม
สูงข้ึน ดังน้ี 1) ข้าวเปลือกพันธ์ุปทุมธานี 1 จากเดิมตันละ 11,000 บาท เป็นตันละ 11,500 บาท  2) ข้าวเปลือกเจ้า จากเดิมตันละ 
10,000 บาท เป็นตันละ 11,000 บาท และ 3) ข้าวเปลือกเหนียว จากเดิมตันละ 9,500 บาท เป็นตันละ 10,000 บาท  
   2. การกําหนดปริมาณรับประกันข้าว  
  เห็นชอบการปรับปริมาณรับประกันข้าว ดังน้ี 1) ข้าวเปลือกพันธ์ุปทุมธานี 1 จากเดิมครัวเรือนละ 25 ตัน เป็น
ครัวเรือนละ 30 ตัน  2) ข้าวเปลือกเจ้า จากเดิมครัวเรือนละ 25 ตัน เป็นครัวเรือนละ 30 ตัน และ 3) ข้าวเปลือกเหนียว จากเดิม
ครัวเรือนละ 25 ตัน เป็นครัวเรือนละ 30 ตัน   
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สังคม 
11. เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เสนอ    ดังน้ี   

1.  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
2.  รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
   3.  เห็นชอบกับข้อเสนอของ ค.ต.ป. เก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ีให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ   และรายงานให้ ค.ต.ป. ทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานทุก 6 เดือน ต่อ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 
สําหรับกระทรวง และอ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง สําหรับส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด   

สําหรับจังหวัดตามที่รับผิดชอบ 
 สาระสําคัญของเร่ือง 

ค.ต.ป. ในการประชุมคร้ังที่ 4/2553 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้วมีความเห็น ดังน้ี  

1.  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เห็นชอบกับรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด ที่ได้ดําเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด โดยมีผลสรุปข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
 ����  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

1.  การตรวจราชการ 
  1.1  ผู้ตรวจราชการกระทรวงควรใช้กลไกของระบบการตรวจราชการ ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้การดําเนิน
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเดียวกันสามารถบูรณาการการทํางานร่วมกันได้ และควรนําบทเรียนท่ี
ได้จากการดําเนินแผนงาน/โครงการในอดีตมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินโครงการ (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ต่าง ๆ)  
  1.2  การจัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็น
การบูรณาการการทํางานร่วมกันของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเพื่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในระดับพื้นท่ี การเสนอแผนงาน/โครงการของกระทรวง จึงต้องสามารถบ่งช้ีให้เห็นได้ว่าแผนงาน/โครงการท่ีคัดเลือกเหล่าน้ัน 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จต่อนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดไว้ได้ ทั้งน้ี กระทรวงสามารถนําแผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงที่สํานักงบประมาณได้จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินแผนงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงมาใช้
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ได้ และในการจัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การฯ  ควรเร่งรัดให้แล้วเสร็จต้ังแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ) 
  1.3  พัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับการตรวจราชการของทุกกระทรวงให้สามารถเช่ือมโยงกันและ
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ) 
 2.  การตรวจสอบภายใน 
  2.1  ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท้ังระดับกิจกรรม และ
ระดับหน่วยรับตรวจ เพื่อการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมส่วน           
ราชการในสังกัดที่มีความเส่ียงสูง สําหรับแผนการตรวจสอบด้านการดําเนินงานควรให้ความสําคัญกับการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และหรือเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล และควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานในแต่ละ
กิจกรรม/โครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และจังหวัด) 
  2.2  จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาคู่มือการตรวจสอบด้านการดําเนินงาน ท้ังในเรื่องของเทคนิค และ
วิธีการในตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง) 
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 3.  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 หัวหน้าส่วนราชการต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสมและความสอดคล้องกันระหว่างลักษณะของ              
กิจกรรมการปรับปรุงกับระยะเวลาในการดําเนินการแล้วเสร็จ  เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงาน โดยควรมีการวิเคราะห์จําแนกภารกิจสําคัญของส่วนราชการ และกระบวนงานหรือแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ว่ามี
จุดอ่อนหรือความเส่ียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสําเร็จหรือไม่อย่างไร เพื่อให้การดําเนินการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้ (ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการ
จังหวัด) 
 
 4.  การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับรายละเอียดตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ด้วยการจัดคลินิกเคล่ือนที่เพื่อการให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของจังหวัดอย่าง 
ต่อเน่ืองต่อไป (ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ได้แก่ สํานักงาน ก.พ.ร.) 
 5.  รายงานการเงิน 
  5.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ด้วยการจัดฝึกอบรมการ           
ใช้งานในระบบ GFMIS อย่างต่อเน่ือง (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง) 
  5.2  พิจารณาให้ส่วนราชการประจําจังหวัดมีอัตรากําลังข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
และการพัสดุอย่างเพียงพอและเหมาะสม (ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ได้แก่ ส่วนราชการ และ อ.ก.พ. กระทรวง) 
 6.  การสอบทานกรณีพิเศษ 
  6.1  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน 
   6.1.1  ควรพิจารณาอนุมัติให้คณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการและคณะอนุกรรมการ          
กล่ันกรองโครงการในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร สามารถผ่อนผันการอนุมัติโครงการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ีหาก
หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในแนวทางการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน และได้มีมติเห็นชอบร่วมกันใน
การจัดให้มีโครงการโดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องจักรหรือซื้อปัจจัยการผลิต แม้ว่าโครงการในลักษณะดังกล่าวจะขัดกับกรอบ/             
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการกําหนดก็ตาม (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับชุมชน) 
   6.1.2  ควรมีการทบทวนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานครในทุกพื้นที่ให้สามารถดําเนินการอนุมัติโครงการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกรอบ/หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติโครงการบรรลุผลตามเป้าหมาย ที่วางไว้ (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ
ชุมชน) 
  6.2  โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
  ควรติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และในการดําเนินโครงการควร
ดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยต้องพิจารณาถึงความพร้อมของแต่ละสถานีอนามัยเป็นหลัก เพื่อให้การยกระดับสถานีอนามัย
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลสามารถให้บริการประชาชน รวมทั้งสามารถบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี               
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
  6.3  โครงการปรับปรุงส่ิงก่อสร้างด้านแหล่งน้ําเพ่ือการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  การดําเนินโครงการควรมีการสํารวจความต้องการของประชาชนเก่ียวกับการปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
ด้านแหล่งนํ้า ก่อนประชุมปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับโอน ซึ่งจะทําให้การจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จท้ังโครงการและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมทรัพยากร
นํ้า) 
  6.4  โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ปี 2553 
   6.4.1  การดําเนินโครงการควรมีการสํารวจข้อมูลของผู้บริโภคเก่ียวกับความต้องการการบริโภค
อาหารปลอดภัย เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด) 
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   6.4.2  จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ให้มีทักษะในการตรวจประเมินมากข้ึน (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
กรมปศุสัตว์) 
  6.5  โครงการความปลอดภัยด้านพืช 
  ควรนําตัวอย่างจากฟาร์มที่ประสบผลสําเร็จมาเป็นต้นแบบ และควรสร้างความแตกต่างด้านราคาของ           
ผลผลิตระหว่างผลผลิตที่มาจากแปลงที่ได้ใบรับรอง GAP กับแปลงท่ีไม่ได้ใบรับรอง GAP ด้วยการสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์สินค้าท่ีมี
คุณภาพ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอ่ืนได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะสามารถขยายผลให้เกิดความสําเร็จได้อย่างกว้างขวาง              
(ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร) 
 
  6.6 โครงการประกันรายได้เกษตรกร 
  จัดทําข้อกําหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับสิทธิการข้ึนทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ด้วยการ
กําหนดให้เกษตรกรต้องเพาะปลูกข้าวในแปลงท่ีตนมาขอข้ึนทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ๑๕ วัน ถึงจะได้รับสิทธิในการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด) 
 
  6.7  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงานในการป้องกันรักษาป่าและสภาพป่า 
  ควรจัดหางบประมาณรองรับการดําเนินการป้องกันรักษาป่า เพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่าง             
ต่อเน่ือง ซึ่งจะสามารถช่วยยับย้ังการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนการป้องกันรักษา        
ป่าอนุรักษ์และป่าธรรมชาติอ่ืน ๆ ให้ยังคงสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ต่อไป (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ             
พันธ์ุพืช) 
  6.8  โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา 
  ควรกําหนดประเภทของครุภัณฑ์และแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดซื้อให้แก่โรงเรียนได้ทราบก่อนการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และควรมีการพิจารณาตรวจสอบสัญญาจัดซ้ือท่ีตํ่ากว่างบประมาณที่ต้ังไว้ด้วย (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
สํานักงาน             เขตพื้นท่ีการศึกษา) 
 ����  การบริหารความเส่ียง 
 เพื่อเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับแต่ละส่วนราชการ จึงเห็นควรให้ทุกส่วนราชการควรมีการวิเคราะห์
ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันในโครงการสําคัญ ๆ   ท่ีไดัรับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2554  อย่าง
น้อย 1 โครงการ และต้องกําหนดมาตรการในการจัดการกับความเส่ียงเหล่าน้ัน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการเป็น
ผู้ตรวจติดตามการดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดเหล่าน้ัน แล้วรายงานผลการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ ค.ต.ป.               
(ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด) 
 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2553  สรุปได้ดังน้ี 
 1)  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของคณะกรรมการฯ รายคณะ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเย่ียม  
 2)  แผนการดําเนินงานในอนาคตของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง  
 
12.  เร่ือง  แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563  
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ  และแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิต
ไทย  โดยให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวตามความจําเป็นและเหมาะสม  และ             
มอบหมายให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กระทรวงสาธารณสุข ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 1. สธ. ได้มีหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0205.01.1/97 ลงวันที่ 13 มกราคม 2554 รายงานว่า 
   1.1 เน่ืองจากบริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไปภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ระบบทุนนิยมและ
เทคโนโลยีการส่ือสารไร้พรมแดน ส่งผลให้คนไทยเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตอย่างไม่พอเพียงท่ามกลางค่านิยม วัฒนธรรมและสังคม
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ส่ิงแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเส่ียง และเป็นภัยคุกคามสุขภาพ เกิดการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ หรือ
เรียกว่า โรควิถีชีวิตที่สําคัญได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหา
สุขภาพสําคัญลําดับต้น ๆ ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตท่ีคาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน หากไม่สามารถสกัดก้ัน
หรือหยุดย้ังปัญหาได้จะทําให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา
อย่างมหาศาล สธ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสุขภาพดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 
2554 – 2563 ข้ึน โดยจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยได้ต่อยอดความคิดเชิงลึกในแต่ละประเด็นปัญหา และสานต่อแนวคิดสุขภาพพอเพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ียึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
   1.2 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
    1.2.1 ภาคที่ 1 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป โดยได้
วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงพื้นฐานที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมที่มีรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป 
กินผักและผลไม้น้อย ขาดการออกกําลังกาย ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด สูบบุหรี่และด่ืมสุรา หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ ภาวะนํ้าหนักเกินหรือโรคอ้วน ที่ส่งผลกระทบต่อโรควิถีชีวิตท่ีเป็นปัญหาสําคัญของประเทศที่มีปัจจัยเส่ียงร่วมกันและมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 
    1.2.2 ภาคท่ี 2 ปรัชญา แนวคิด และยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย โดยยึดหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านมุมมองของการบูรณาการแบบองค์รวมภายใต้บริบทแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เป็นพื้นฐานของปัจจัยเส่ียงและภัย
คุกคามสุขภาพอย่างรอบด้าน บนเส้นทางการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอนท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของทั้งสังคมจึงได้
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สูงสุด เป้าหมายหลักในการพัฒนา ด้วยการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธวิธี และ 
แผนงานรองรับท่ีสอดคล้องกันในการสร้างวิถีชีวิตไทยที่พอเพียงเพื่อการมีสุขภาพดี นําไปสู่วิถีชีวิตพอเพียง สุขภาพพอเพียง สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ย่ังยืน ดังน้ี 
     1) วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเส่ียงและสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อโรค
วิถีชีวิต ด้วยการรวมพลังขับเคล่ือนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ย่ังยืน และเป็นสุข บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     2) พันธกิจ : สร้างชุมชน ท้องถ่ิน สังคม ท่ีตระหนัก ลดปัจจัยเส่ียง เสริมปัจจัยเอ้ือ และมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็งในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม จัดการปัญหา และพัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างเป็น
ระบบ องค์รวมครอบคลุม มีประสิทธิภาพ 
     3) เป้าประสงค์สูงสุด : ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการสกัดก้ัน
ภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สําคัญได้ 
     4) เป้าหมายหลักในการพัฒนา : ลดปัญหาโรควิถีชีวิตท่ีสําคัญ 5 โรค (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง) ใน 5 ด้าน (ลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ ลดการตาย และลด
ภาระค่าใช้จ่าย) ด้วยการเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 3 ด้าน (การบริโภคที่เหมาะสม การออกกําลังกายที่เพียงพอ และการจัดการอารมณ์
ได้เหมาะสม) 
     5) เส้นทางการพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
      (1) ระยะส้ัน 1 – 3 ปี (พ.ศ. 2554 – 2556) บูรณาการความคิด สร้างความเช่ือมั่น และการมีส่วน
ร่วมขับเคล่ือนของภาคีเครือข่ายร่วม 
      (2) ระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ปฏิบัติการเชิงรุกสู่การวางรากฐานท่ีมั่นคงเชิงโครงสร้าง
และระบบ 
      (3) ระยะกลาง 10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้างและระบบในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 
     6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 14 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 ยุทธวิธีร่วม 11 
ยุทธวิธีรายยุทธศาสตร์ และ 29 แผนงาน 
      (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นโยบายสาธารณะสร้างสุข (Healthy Public Policy)  
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      (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การขับเคล่ือนทางสังคมและส่ือสาธารณะ (Social Mobilization & Public 
Communication)  
      (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพชุมชน (Community Building)  
      (4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค (Surveillance & Care 
System)  
      (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Capacity Building) 
   1.2.3 ภาคที่ 3 แนวทางและกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เพื่อให้กรอบยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีไทยสามารแปลงไปสู่การปฏิบัติของเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง จึงได้กําหนดให้มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อใช้
เป็นกรอบในการผลักดันสู่การปฏิบัติการ และการจัดต้ังองค์กรในรูปคณะกรรมการนโยบายและบริหารระดับชาติ (คณะกรรมการ
อํานวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการร่วมรับผิดชอบ เพื่อเป็นแกนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดสัมฤทธ์ิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
  
14.  เร่ือง  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554   
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการและประชาชน 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
และมอบหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําแนวทางการดําเนินงานดังกล่าวไปปฏิบัติด้วย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รายงานว่า 
 1. ในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554 รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ประธานกรรมการ ได้มีดําริให้ดําเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการและประชาชน 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
โดยได้มอบหมายให้ วธ. นําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 2. วธ. ได้พิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีประเด็นปัญหา
ที่สําคัญ ดังน้ี 
   2.1 สภาพปัญหาของชาติในปัจจุบันพบว่า ปัญหาด้านสังคม โดยเฉพาะการขาดคุณธรรมจริยธรรมนับเป็นปัญหา
ระดับชาติ เน่ืองจากบริบทของสังคมปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปยึดวัตถุนิยมและบริโภคนิยมตามกระแสแนวทางของโลกาภิวัตน์ในทุก
มิติ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมทําให้ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทยห่างไกลศาสนา ขาดการนําหลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันกลายเป็นสังคมท่ีละเลยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
   2.2 เน่ืองจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยในอดีตให้ความสําคัญกับวันธรรมสวนะหรือวันพระที่พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้ และในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังคงให้ความสําคัญกับวันดังกล่าวอยู่ แต่รัฐบาลได้กําหนดวันทํางาน คือ วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ และกําหนดวันหยุด คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยไม่ได้กําหนดให้วันธรรมสวนะเป็นวันหยุด เม่ือเป็นเช่นน้ีทําให้ประชาชน
ส่วนหน่ึงไม่มีโอกาสไปวัดในวันธรรมสวนะ เพื่อเข้าวัดฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มาแต่ครั้งสมัยพุทธกาลอันเป็นวิถีชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนที่ทุกคนควรปฏิบัติ วธ. จึงได้กําหนดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ ได้รับฟังหลักธรรมคําสอน และได้พบความสุขทั้งของตนเอง ครอบครัว และญาติมิตร และเพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554 ท่ีจะมาถึงน้ีเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนที่ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะได้ประกอบกิจกรรมทาง             
พระพุทธศาสนา เจริญจิตภาวนา รักษาศีล เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
ย่ังยืนต่อไป 
 3. วธ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการและประชาชน ในโอกาสงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
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ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และเน้นการเสริมสร้างพลังของข้าราชการและประชาชนท่ีต้องดําเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลอย่างย่ังยืน ดังน้ี      
 

หน่วยงาน การดําเนินงาน 
1. ส่วนราชการ 
    ระดับกระทรวง 
    ระดับกรมทุกแห่ง 

1.  คัดเ ลือกวัดท่ีมีความเหมาะสม และเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในสังกัดท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมในทุกวันธรรมสวนะ หรือวันอาทิตย์ตลอดปี 2554 เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรที่นับถือ
ศาสนาอ่ืนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักธรรมคําสอนในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลในคราวเดียวกันด้วย 
2. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 ประกอบด้วย เมตตาธรรม 
สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม 
3. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ ประจําห้อง
ประชุมกระทรวง กรม และมีพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ทุกครั้งท่ีมีการประชุมของกระทรวง กรม ยกเว้น
พื้นท่ีที่มีผู้นับถือศาสนาอ่ืน 

2. กระทรวงวัฒนธรรม 1. เสนอมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทุกวันธรรมสวนะถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
2. ประสานการดําเนินงานกับคณะสงฆ์และผู้นําศาสนาต่าง ๆ เพื่อขับเคล่ือนโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการและประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 1. ให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดกิจกรรมนํานักเรียน นักศึกษาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดที่เป็น
ท่ีต้ังของโรงเรียนและสถานศึกษาน้ัน ๆ หรือวัดใกล้เคียงในทุกวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์ที่
ตรงกับวันเปิดภาคเรียน ยกเว้นพื้นท่ีที่มีผู้นับถือศาสนาอ่ืน 
2. ให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าเรียนภาคเช้าทุกวัน 
และสวดมนต์เต็มรูปแบบในทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน ยกเว้นพื้นที่ท่ีมีผู้นับถือศาสนาอ่ืน 

4. กระทรวงมหาดไทย 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอําเภอทุกอําเภอ เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในสังกัด
ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ตามรายช่ือวัดท่ีเข้าร่วมโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์กับ
กรมการศาสนาในทุกวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์ ตลอดปี 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม 2554 และสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรท่ีนับถือศาสนาอ่ืนได้ปฏิบัติศาสนกิจ
ตามหลักธรรมคําสอนในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในคราวเดียวกันด้วย 
2. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 ประกอบด้วย เมตตาธรรม 
สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม 
3. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ประจําห้อง
ประชุมจังหวัด ห้องประชุมอําเภอ และมีพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และไหว้พระสวด
มนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ทุกครั้งท่ีมีการประชุมของจังหวัด และ
อําเภอ ยกเว้นพื้นท่ีที่มีผู้นับถือศาสนาอ่ืนเป็นจํานวนมาก 
4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการดําเนินงานกับคณะสงฆ์และส่วนราชการท้ังในระดับ
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ส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับท้องถ่ิน เพื่อขับเคล่ือนโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะหรือวัน
อาทิตย์สําหรับข้าราชการและประชาชนในจังหวัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ตัวช้ีวัดในภาพรวมของจังหวัด พร้อมท้ังดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และ
รายงานผลให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ 

5. กองทัพบก 
   กองทัพเรือ 
   กองทัพอากาศ และ 
   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

1. ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรมนํานักเรียน นักศึกษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัด
ใกล้เคียงในทุกวันธรรมสวนะวันอาทิตย์ท่ีตรงกับวัดเปิดภาคเรียน โดยนักเรียน นักศึกษาที่นับถือ
ศาสนาอ่ืนให้พิจารณาการปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาท่ีแต่ละคนนับถือได้ตามความเหมาะสม 
2.  คัดเลือกวัดท่ีมีความเหมาะสม และเชิญชวนข้าราชการบุคลากรในสังกัดท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมในทุกวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์ ตลอดปี 2554 เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรที่นับถือ
ศาสนาอ่ืนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักธรรมคําสอนในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลในคราวเดียวกันด้วย 
3. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 ประกอบด้วย เมตตาธรรม 
สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม 
4. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ประจําห้อง
ประชุมของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง และมีพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และไหว้พระ
สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ทุกครั้งที่มีการประชุมของหน่วยงาน 

6. กระทรวงเทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการส่ือสาร 

ดําเนินการทางระบบบริการเครือข่ายสังคม (Social network) 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน กิจกรรม และความเคล่ือนไหวในวงการพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน ๆ  
2. ถ่ายทอดสด เ ช่ือมโยงสัญญาณการจัดงานพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

7. สํานักงานปลัดสํานัก 
   นายกรัฐมนตรี 

เป็นหน่วยประสานการดําเนินงานกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับข้าราชการและประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดใน
ภาพรวม 

 
15. เร่ือง  สรุปประเด็นสําคัญจากการอภิปรายรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ  รัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  ปีที่หนึ่ง (วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552) วันที่ 24 กุมภาพันธ์  
2554)  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปประเด็นสําคัญจากการอภิปรายรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  รัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  ปีที่หน่ึง (วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552)     
เพื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์  2554   ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ดังน้ี   
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปี 4 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญทั่วไป)  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2554 ได้มีการพิจารณารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล  นายอภิสิทธ์ิ            
เวชชาชีวะ  ปีท่ีหน่ึง (วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552)  ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นในส่วน
ที่เป็นเรื่องสําคัญท่ีเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเบ้ืองต้น  ดังน้ี  
  1. จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม  2553 ซึ่งรัฐบาลได้ต้ัง
คณะกรรมการปฏิรูป  โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป  โดยมี             
นายประเวศ  วะสี  เป็นประธานยังไม่มีผลการดําเนินการปรากฏออกมาอย่างชัดเจน    
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  2.  กรณีมีผู้ย่ืนร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีว่ามีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศและเว็บไซต์วิกีลิกส์นําบทสนทนา
ของบุคคลระดับสูงของไทย 3 คนท่ีสนทนากับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยในลักษณะเข้าข่ายประทุษร้ายต่อองค์
รัชทายาทและมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นจํานวนมาก แต่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการใด ๆ   เป็นการแสดงถึงการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและเลือกปฏิบัติ 
  3. ปัญหาสินค้าราคาแพง   สินค้ามีราคาแพงโดยเฉพาะอย่างย่ิงนํ้ามันปาล์มท่ีประสบปัญหาขาดตลาด  ซ่ึง
เกิดจากการทุจริตและมีการกักตุนสินค้า  รัฐบาลจึงควรตรวจสอบกรณีดังกล่าว และบริหารจัดการไม่ให้เกิดกรณีกับพืชและสินค้า
จําเป็นด้านอาหารประเภทอ่ืนอีก 
  4. การดําเนินนโยบายและโครงการสําคัญของรัฐบาล 
   4.1 โครงการต้นกล้าอาชีพ   ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 6,900 ล้านบาท  แต่มีการเบิกจ่ายเพียง 
2,705 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 40 
   4.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  ต้ังงบประมาณ 15,200 ล้านบาท  แต่ใช้จริง
เพียง  5,000 ล้านบาท  และมีการชะลอโครงการเน่ืองจากถูกตรวจสอบความไม่โปร่งใสและทุจริตของโครงการ 
   4.3 การแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ  จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า  มีจํานวนผู้เป็นหน้ีทั้งหมด 
600,000 ราย แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียง 390,000 ราย  
   4.4  การดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งรอบ 2 ต้ังงบประมาณมูลค่า 1.4 ล้าน
ล้านบาท  มีการอนุมัติวงเงินโดยไม่มีโครงการรองรับ ทั้งน้ี ได้อนุมัติโครงการไปเพียง 491 โครงการ  วงเงิน 349, 960 ล้านบาท  แต่
มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง  261,936 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของงบประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท  ซึ่งถือว่าล้มเหลว 
   4.5 การจัดต้ังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพด้านบุคลากร
โดยเฉพาะการผลิตแพทย์และพยาบาลไปประจําในโรงพยาบาลดังกล่าว 
   4.6 การจัดสวัสดิการให้ผู้พิจารณาและผู้ทุพพลภาพ  ท่ีผ่านมารัฐบาลมีเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคน
พิการประมาณ  15,000 อัตรา  ในปีน้ีและปีต่อไปรัฐบาลจะตัดงบประมาณผู้ดูแลคนพิการเหลือประมาณ 1,500 อัตรา ทําให้ผู้ดูแล
คนพิการกว่า 10,000 คน กําลังจะถูกทอดท้ิง 
   4.7 การแก้ไขปัญหายาเสพติด  มียาบ้าแพร่ระบาดอย่างรุนแรงซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 
   4.8 การดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศไทยภายใต้โครงการประชาวิวัฒน์ เป็นนโยบายท่ีแก้ไข
ปัญหาเฉพาะแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนท้ังประเทศ นอกจากน้ี ยังมีบางโครงการท่ี
ประชาชนไม่เห็นด้วย  เช่น โครงการจําหน่ายไข่ไก่เป็นกิโลกรัม 
  5. การทุจริตในการดําเนินโครงการต่าง ๆ  และละเลยในการแก้ปัญหาการทุจริต   ข้อร้องเรียนหลายเรื่อง
ยังไม่มีผลการดําเนินการที่ชัดเจน  เช่น การทุจริตกรณีปลากระป๋องเน่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนซึ่งมีการนํา
งบประมาณไปจัดซ้ือส่ิงของท่ีไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนและมีราคาแพงกว่าความเป็นจริง  การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นซึ่งผลประโยชน์ตกแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและมีการทุบถนนท่ีมีสภาพดีอยู่แล้ว
เพื่อก่อสร้างใหม่ โครงการจัดหาระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหม่ การจัดซื้อรถ
หุ้มเกราะในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมถึงการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ   
   อน่ึง  ในส่วนของการสรุปประเด็นการอภิปรายเก่ียวกับผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในแต่ละมาตราต้ังแต่มาตรา 77 ถึงมาตรา 87 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสรุปผลและนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
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แต่งต้ัง 
26.  เร่ือง  แต่งต้ัง 
   
  2.  แต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายอําพล  วงศ์ศิริ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้
ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ  ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  

********************* 
  
 


