
http://www.thaigov.go.th                                                           วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 
 
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์            
เอ่ียมสะอาด   และนายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 2.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง  
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองเพ่ิมข้ึน พ.ศ. .... 
    (การกําหนดวงเงินความคุ้มครองเงินฝาก) 
 

เศรษฐกิจ 
 12.  เรื่อง  มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    ของลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัย 
 13.  เรื่อง  มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
 16.   เรื่อง  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 
  17. เรื่อง  สรุปผลการประชุมหารือเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5/2555  

สังคม 
  18.  เรื่อง     (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) 
  

แต่งตั้ง 
 30.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
    1.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
         (กระทรวงการคลัง) 

2. การรับโอนและให้โอนข้าราชการ 
 
********************************* 

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎมาย 
2. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  สํานักงาน ก.พ. เสนอว่า 

1. ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดสายงานและระดับตําแหน่งท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
เพ่ิมเติม จํานวน 7 สายงาน ได้แก่ 1) สายงานวิชาการช่างศิลป์ ระดับทรงคุณวุฒิ 2) สายงานมัณฑนศิลป์ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ 3) สายงานจิตรกรรม ระดับทรงคุณวุฒิ 4) สายงานเภสัชกรรม ระดับทรงคุณวุฒิ 5) สายงานพยาบาล
วิชาชีพ ระดับทรงคุณวุฒิ 6) สายงานแพทย์แผนไทย ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 7) สายงาน
จิตวิทยาคลินิก ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ จึงจําเป็นต้องแก้ไขบัญชีกําหนด           
สายงานท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่งท่ีกําหนดเพ่ิมเติมดังกล่าว          
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

2. ในคราวประชุม ก.พ. เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555 ก.พ. ได้พิจารณาร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แล้วมีมติเห็นชอบ และรองนายกรัฐมนตรี 
(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ได้พิจารณาแล้วมีคําสั่งให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ. 
  ปรับปรุงบัญชีท้ายกฎ ก.พ. โดยกําหนดสายงานและระดับตําแหน่งเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งเพ่ิมเติม จํานวน 7 สายงาน (ร่างข้อ 2) 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองเพ่ิมข้ึน พ.ศ. .... (การกําหนดวงเงิน
ความคุ้มครองเงินฝาก) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองเพ่ิมข้ึน 
พ.ศ. .... (การกําหนดวงเงินความคุ้มครองเงินฝาก) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอว่า 
  1. ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ได้มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 
2551 และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองเพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2552 โดยเม่ือวันท่ี 
11 สิงหาคม  2554 ได้มีการปรับลดวงเงินความคุ้มครองเงินฝากเหลือไม่เกินจํานวนเงิน 50 ล้านบาท  และจะปรับลด
ระดับวงเงินคุ้มครองเงินฝากเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท  ซ่ึงจะมีผลใช้บังคับในวันท่ี 11 สิงหาคม 2555 นั้น 
  2. โดยท่ีวงเงินความคุ้มครองเงินฝากท่ีกําหนดในปัจจุบัน ณ ระดับ 50 ล้านบาทต่อรายผู้ฝากต่อ
สถาบันการเงิน  ครอบคลุมผู้ฝากเงินจํานวน 60.21 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของผู้ฝากเงินท้ังหมด  และ
ครอบคลุมฐานเงินฝากจํานวน 5.21 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 68.86 ของฐานเงินฝากท้ังหมด  แต่เม่ือการปรับลด
วงเงินความคุ้มครองเป็นจํานวนไม่เกิน 1 ล้านบาท ซ่ึงจะมีผลใช้บังคับในวันท่ี 11 สิงหาคม 2555 จะครอบคลุมผู้ฝาก
ลดลงเป็น 59.53 ล้านราย  หรือร้อยละ 98.42 ของผู้ฝากท้ังหมด  แต่ครอบคลุมฐานเงินฝากเพียง 1.8 ล้านล้านบาท 
หรือร้อยละ 23.57 ของฐานเงินฝากท้ังหมด  ซ่ึงในกรณีวงเงินความคุ้มครอง 50 ล้านบาท จะครอบคลุมคือผู้ฝาก        
รายย่อยหรือผู้ฝากบุคคลได้เกือบท้ังหมด 
  3. การเพ่ิมวงเงินความคุ้มครองถือเป็นวิธีท่ีมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ใน
ด้านนโยบายการคุ้มครองเงินฝาก  ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 การปรับปรุงวงเงินความคุ้มครองดังกล่าว 
เป็นไปตามหลักการสําคัญของระบบประกันเงินฝากท่ีมีประสิทธิผล (Core Principles for Effective Deposit 
Insurance  Systems) ซ่ึงกําหนดให้การคุ้มครองเงินฝากเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองผู้ฝากรายย่อยอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของจํานวนผู้ฝากเงินท้ังหมด  ตลอดจนมีการทบทวนปรับเปลี่ยนจํานวนเงินคุ้มครองเป็นระยะเม่ือมีปัจจัยสําคัญ



 3 

เปลี่ยนแปลงไป  และการปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองให้สูงข้ึนในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  เพ่ือสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ผู้ฝากเงินและระบบสถาบันการเงิน 
  4. จากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องและการพิจารณาตามข้อเท็จจริง  ตลอดจน
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติท่ียังคงมีความอ่อนไหว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการเคลื่อนย้ายเงินฝาก
ในกรีซ  และการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินในประเทศสเปน  ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ภัยธรรมชาติ  อีกท้ังการปรับลดวงเงินความคุ้มครองจาก 50 ล้านบาท เป็น 
1 ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์และการเคลื่อนย้ายเงินฝากของผู้ฝากเงินท่ีเนื่องจากเป็น
การเปลี่ยนแปลงวงเงินความคุ้มครองอย่างรวดเร็วและมีนัยสําคัญ  ดังนั้น การแก้ไขปัญหาโดยการคงระดับวงเงิน
ความคุ้มครอง 50 ล้านบาท ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2555 จะส่งผลให้ผู้ฝากเงินเกิดความม่ันใจต่อระบบการเงินและ
สถาบัน  และลดปัญหาการเคลื่อนย้ายเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน  นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ
ของหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากในต่างประเทศ ท้ังนี้ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง  ก็ควรมีการ
ทบทวนระดับวงเงินความคุ้มครองเงินฝากให้มีความเหมาะสม 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 
  2. ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีได้รับความคุ้มครองเพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2552 
  3. กําหนดจํานวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองไม่เกินจํานวนเงินห้าสิบล้านบาท 
 

เศรษฐกิจ 
 
12. เรื่อง มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ท่ีได้รับ
ความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัย ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ และ 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
จําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้  รวม 2 ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                    
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดินสําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้             
ท่ีได้รับความเสียหายโดยตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัย ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  และร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายโดยตรงหรือทางอ้อมจากอุทก
ภัย ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด รวม 2 ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ท้ังนี้  ให้กระทรวงการคลังแจ้งคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) และคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ทราบด้วย 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอว่า 
  1. ตามท่ีได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยข้ึนในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 
ทําให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก กค. โดยกรมสรรพากรได้มีการออกมาตรการภาษี
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปแล้วหลายประการ ดังนี้ มาตรการภาษีเพ่ือจูงใจให้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือ         
ผู้ประสบอุทกภัย มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับ
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ผลกระทบจากอุทกภัย มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  และมาตรการภาษี          
เพ่ือสนับสนุนการลงทุนในเครื่องจักรของผู้ประสบอุทกภัย 
  2. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอให้ กค. พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัย  เพ่ือสนับสนุนให้
สถาบันการเงินดูแลและบรรเทาภาระแก่ลูกหนี้ท้ังท่ีเป็นภาคธุรกิจและท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย โดย กค. พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและรุนแรงต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 
2554 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน  ตลอดจนการดําเนินธุรกิจปกติของลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัย  และ
เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยลดลง  
และอาจส่งผลให้หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของระบบสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันการเงินดูแล
และบรรเทาภาระของลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยดังกล่าว  ซ่ึงจะช่วยประคับประคองให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถ
ผ่านพ้นภาวะวิกฤตและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากอุทกภัยได้อย่างราบรื่น จึงเห็นควรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม  สําหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัย  ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่ง   
ประเทศไทยประกาศกําหนด  ซ่ึงได้ทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ถึง วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกา 
   1.1 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหนี้ท่ี
ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยของเจ้าหน้าท่ีอ่ืน  สําหรับเงินได้ท่ีได้รับจากการปลด
หนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อ่ืน ท้ังนี้ เฉพาะการปลดหนี้ท่ีได้กระทําในระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
   1.2 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยของ
เจ้าหนี้อ่ืน  และสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อ่ืน  สําหรับเงินได้ท่ีได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการ
ให้บริการ และการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อ่ืน ท้ังนี้ 
เฉพาะการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระทําตราสารท่ีได้กระทําในระหว่างวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
   1.3 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินและผู้คํ้าประกันของลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยท่ีจํานอง
อสังหาริมทรัพย์เป็นประกันหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและได้มีการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้บุคคลอ่ืน เพ่ือนํา
เงินมาชําระหนี้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซ่ึงได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกําหนด  ท้ังนี้ เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินกว่าหนี้ท่ีค้างชําระอยู่กับสถาบันการเงินหรือมีภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันหนี้กับสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยการโอน
อสังหาริมทรัพย์และการกระทําตราสารต้องกระทําในระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  2. ร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้ยกเว้นการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ท่ีกรมสรรพากร
กําหนด  สําหรับการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อ่ืน  ในส่วนของหนี้ท่ี
เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ท่ีประสบอุทกภัย ท้ังนี้  เฉพาะการปลดหนี้ ท่ีได้กระทําในระหว่างวันท่ี                 
25 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ 
   3.1 กําหนดให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เหลือร้อยละ 0.01 สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้           
ท่ีประสบอุทกภัย ต้ังแต่วันท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
   3.2 กําหนดให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจํานอง
ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เหลือร้อยละ 0.01 สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ท่ีประสบ
อุทกภัย ต้ังแต่วันท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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13. เรื่อง มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้      
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
จําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้  รวม 2 ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดินสําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้            
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด รวม 2 ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา            
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอว่า 
  1. ด้วยมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อ่ืนในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีได้กระทําในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ได้สิ้นสุดลงแล้วเม่ือ
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 แต่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สําหรับหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : 
NPL) ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น  ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขอให้ กค. พิจารณาขยายระยะเวลาการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียม  เพ่ือลดระดับ NPL ในระบบสถาบันการเงิน  ซ่ึงเป็นเป้าหมายหนึ่งของ
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะท่ี 2 
  2. กค. พิจารณาแล้วเห็นควรขยายระยะเวลาของมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ออกไปอีก 2 ปี จากสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เป็นสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เพ่ือให้การปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ NPL เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกา 
   1.1 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหนี้ของ
สถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจ้าหน้าท่ีอ่ืน  สําหรับเงินได้ท่ีรับการปลดหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อ่ืน ท้ังนี้ 
เฉพาะการปลดหนี้ท่ีได้กระทําในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
   1.2 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน  และสถาบันการเงินหรือ
เจ้าหนี้อ่ืน  สําหรับเงินได้ท่ีได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระทําตราสารอัน
เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อ่ืน ท้ังนี้ เฉพาะการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า
หรือการให้บริการ และการกระทําตราสารท่ีได้กระทําในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
   1.3 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินและผู้คํ้าประกันของลูกหนี้ท่ีจํานองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกันหนี้กับ
เจ้าหนี้สถาบันการเงินและได้มีการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้บุคคลอ่ืน เพ่ือนําเงินมาชําระหนี้แก่เจ้าหนี้สถาบัน
การเงิน ท้ังนี้ เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินกว่าหนี้ท่ีค้างชําระอยู่กับสถาบันการเงินหรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้กับ
สถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเ ง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด โดยการโอน
อสังหาริมทรัพย์ และการกระทําตราสารต้องกระทําในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
  2. ร่างกฎกระทรวง 
กําหนดให้ยกเว้นการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ท่ีกรมสรรพากรกําหนด  สําหรับ
การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อ่ืน  ในส่วนของหนี้ท่ีเจ้าหนี้ดังกล่าว
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ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้  อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ท้ังนี้  เฉพาะการปลดหนี้ ท่ีได้กระทําในระหว่าง                 
วันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
  3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ 
   3.1 กําหนดให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เหลือร้อยละ 0.01 สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้ังแต่วันท่ี
กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
   3.2 กําหนดให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจํานอง
ห้องชุด ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เหลือร้อยละ 0.01 สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้ังแต่วันท่ี
กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 
16.  เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555  และอนุมัติวงเงินงบประมาณจํานวน 
555,760,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัย 
  2. ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาลตามข้อ 1 และเบิกเงินชดเชยตาม
จํานวนท่ีจ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ (FDR) + 1.3% ในปีงบประมาณถัดไป 
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ           
ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ข้อมูลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าว และข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยของรัฐรายบุคคล
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) แล้ว เพ่ือความรวดเร็ว
ในการจ่ายสินไหมทดแทน 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงการคลัง โดย สศค. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย 
พิจารณาแล้วเห็นควรให้กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการ
ประกันภัยพิบัติ พ.ศ.2555 ทําหน้าท่ีรับประกันภัยต่อแทนบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการ
กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยให้มีความเหมาะสมกว่าอัตราตลาด การท่ีบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศเสนอ
อัตราเบ้ียประกันภัยท่ี 210 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์) มีความเป็นไปได้ว่าบริษัทรับประกัน
ภัยต่อในต่างประเทศคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัยบนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยงของประเทศไทยท่ีสูงเกินไป 
นอกจากนี้ ยังสามารถผ่อนคลายเง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศกําหนด เช่น จํานวนไร่ท่ี           
เอาประกันภัยข้ันตํ่า เป็นต้น หลักการและรายละเอียดท่ีสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  หลักการ 
  (1) กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย 120 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพ่ิม) อัตราเบ้ีย
ประกันภัยสุทธิเท่ากับ 129.47 บาทต่อไร่ เท่ากับการดําเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา วงเงินความคุ้มครอง 1,111 
บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูก สําหรับภัยธรรมชาติท้ังหมด 6 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ฝนท้ิงช่วง ลมพายุ อากาศหนาว 
ลูกเห็บ และอัคคีภัย และขยายเพ่ิมเติมความคุ้มครองรวมถึงภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยมีวงเงินความคุ้มครอง                 
555 บาทต่อไร่ 
  (2) เกษตรกรผู้เอาประกันภัยท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเม่ือพ้ืนท่ีเพาะปลูกได้รับ
ความเสียหาย (ใช้เกณฑ์การประเมินความเสียหายท่ีรัฐดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน) เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีจะได้รับเฉพาะเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเฉพาะเงินช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น 
  (3) กําหนดจํานวนไร่ท่ีเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 8 ล้านไร่ จากพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวท้ังหมดของ
ประเทศโดยเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2547-2554 จํานวน 57.47 ล้านไร่ เป็นระดับท่ีเหมาะสม และอยู่ในวิสัยท่ีจะปฏิบัติได้ 
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เนื่องจากการตัดสินใจทําประกันภัยหรือไม่เป็นความสมัครใจของเกษตรกร และกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
สามารถรองรับความเสียหายในกรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุด (Worst case scenario) ได้ 
  (4) ธ.ก.ส. เป็นผู้บริหารโครงการ โดยเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยและบริษัทผู้รับ
ประกันภัย เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา 
  แรงจูงใจสําหรับเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี 
  รัฐยังมีความจําเป็นต้องอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัย โดยเห็นควรให้เกษตรกรรับภาระค่าเบ้ียประกันภัย 
60 บาทต่อไร่ เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปี 2554 และรัฐอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยในส่วนท่ีเกินกว่า              
60 บาทต่อไร่ 
 
17.  เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5/2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมหารือเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5/2555 ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้ 
  ตามท่ี นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมหารือเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5/2555 
เม่ือวันพุธท่ี 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและ
หารือเก่ียวกับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยูโร  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย นั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สรุปผลการประชุมหารือเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบด้วย สาระสําคัญ 
ความเห็นและประเด็นอภิปรายและมติคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. สถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม 
  เศรษฐกิจไทยยังฟ้ืนตัวต่อเนื่องท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐ และอุปสงค์ใน
ประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นปัจจัยสนับสนุน โดยด้านอุปสงค์ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท้ังดัชนีการอุปโภคบริโภค และการ
ลงทุน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวมท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงถึงสัญญาณการฟ้ืนตัวของภาคการผลิต อย่างไร
ก็ตาม การส่งออกยังคงหดตัวร้อยละ 3.5 ในขณะท่ีการจัดเก็บรายได้ยังขยายตัวได้ดี และเป็นไปตามเป้า อย่างไรก็ตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคมชะลอตัวลงจากเดือนท่ีแล้ว เป็นผลจากรายจ่ายประจําท่ีชะลอตัวลง 
เนื่องจากรัฐบาลได้เร่งเบิกจ่ายไปแล้วค่อนข้างมากในช่วงสองเดือนก่อนหน้านี้ สําหรับราคาพลังงานยังคงทรงตัว และ
ไม่มีสัญญาณการปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน อัตราดอกเบ้ีย ยังคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี 
  2. วิกฤติเศรษฐกิจยูโร 
  วิกฤติเศรษฐกิจยูโรโซน เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและวินัยการคลังท่ีสะสมต่อเนื่องมาอย่างน้อย 4 ปี 
และอาจต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา สร้างความผันผวนในตลาดการค้าและการเงิน โดยไทยจะมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการส่งออก การท่องเท่ียว และการลงทุน โดยเฉพาะผลกระทบทางอ้อมจาก
การส่งออกไปตลาดสําคัญอ่ืนๆ เช่น อาเซียน จีน และญ่ีปุ่น อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบของวิกฤติยูโรต่อ
เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในวงจํากัด 
  ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
  1. หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอความเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยูโรต่อเศรษฐกิจไทยใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
    1) ผลกระทบจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้ 3 
ช่องทาง ได้แก่ (1) การค้าระหว่างประเทศ (2) ระบบสถาบันการเงิน และ (3) ตลาดการเงิน แต่ท่ีเห็นผลกระทบอย่าง
มีนัยสําคัญในปัจจุบันคือ ผลกระทบผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยเป็นผลท่ีส่งผ่าน
มาจากประเทศในยุโรป ประเทศจีน และประเทศคู่ค้าของไทยในอาเซียน ซ่ึงสะท้อนจากคําสั่งซ้ือสินค้าท่ีลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องในห่วงโซ่การผลิต 
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    2) ผลกระทบต่อสถาบันการเงินไทยค่อนข้างจํากัด เนื่องจากไทยมีธุรกรรมทาง
การเงินท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันการเงินในยุโรปไม่มากนัก อีกท้ังสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินไทยมีความ
แข็งแกร่งและยังมีสภาพคล่องท่ีดี อย่างไรก็ตาม หากปัญหามีความรุนแรงข้ึนในวงกว้างอาจส่งผลกระทบต่อสินเชื่อ
เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) ได้ 
    3) ตลาดการเงินของโลกอาจได้รับผลกระทบและเกิดความผันผวนค่อนข้างมาก 
ในขณะท่ีตลาดการเงินของไทยจะได้รับผลกระทบในวงจํากัดเนื่องจาก (1) นักลงทุนมีความเชื่อม่ันต่อเงินสํารอง
ระหว่างประเทศท่ีอยู่ในระดับสูง และ (2) การไหลเข้าออกของเงินในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่รุนแรงเม่ือเทียบ
กับประเทศในภูมิภาค โดยต้ังแต่ต้นปีเงินทุนยังคงไหลเข้าสุทธิท้ังในตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ 
   1.2 กระทรวงการคลัง 
    1) สถานะทางการคลังของไทยยังมีความม่ันคง โดยการจัดเก็บรายได้น่าจะยังทํา
ได้ตามเป้าหมาย และคาดว่าจะสามารถรับมือกับภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในช่วงเวลาหลายปี ในขณะท่ีตลาดทุน
และตลาดตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับท่ีดี และการส่งออกของผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่มีสัญญาณว่า
จะได้รับผลกระทบ อีกท้ังประสบการณ์ของไทยท่ีผ่านมาคาดว่าจะสามารถรับมือกับวิกฤติท่ีเกิดข้ึนในกรณีต่างๆ ได้ 
    2) ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เป็นโอกาสดีในการปรับโครงสร้างหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจ 
    3) ผลกระทบต่อการจ้างงานท่ีอาจเกิดข้ึนน่าจะไม่มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการ
ท่ีเคยมีการเลิกจ้าง ประสบปัญหาการหาแรงงานมาทดแทนในภายหลัง ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีความรอบคอบใน
การตัดสินใจเลิกจ้างมากข้ึน 
   1.3 กระทรวงแรงงาน 
    1) วิกฤติเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปจะกระทบต่อภาคแรงงานใน 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มแรงงานภายในประเทศ (2) กลุ่มแรงงานไทยในประเทศกลุ่มยูโร และ (3) กลุ่มผู้ประกอบการ
ในยุโรป เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า และสปา เป็นต้น โดยกลุ่มท่ีอาจได้รับผลกระทบ คือ กลุ่มแรงงานภายในประเทศ
เป็นผลมาจากการส่งออกท่ีอาจลดลง ในขณะท่ีกลุ่มอ่ืนยังไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนัก 
    2) จากการเปรียบเทียบสถานะการจ้างงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงปี 
2552 พบว่าการจ้างงานภายในประเทศลดลงมาก เห็นได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนท่ีหดตัวลง                
ร้อยละ 2.72 ในขณะท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ข้ึนทะเบียนผู้ประกัน กรณีเลิกจ้าง/ลาออก และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนท่ีขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ี สถานการณ์จ้างงานปัจจุบัน
ยังคงขยายตัว แม้มีการชะลอตัวเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการจ้างงานในระบบประกันสังคมในไตรมาส
แรก ปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 0.2 ซ่ึงชะลอตัวจากปีก่อนท่ีขยายตัวร้อยละ 3.1 โดยมีผู้ประกันตนท่ีข้ึนทะเบียน กรณี
ว่างงาน และผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 ขยายตัวร้อยละ 55.5 และ 
34.9 ตามลําดับ 
    3 )  แรงงานในกลุ่ ม อุตสาหกรรม ท่ีน่ าจะไ ด้รับผลกระทบประกอบด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติก สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง อัญมณี สิ่งพิมพ์ เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และเลนส์ ซ่ึง
หดตัวในช่วง 4 เดือนแรกของปี สะท้อนถึงแนวโน้มผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
   1.4 กระทรวงพาณิชย์ 
    1) สถานการณ์ส่งออกของไทยในช่วง 4 เดือนแรก หดตัวร้อยละ 3.9 และคาดว่า
สินค้าส่งออกท่ีจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ประกอบด้วย สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์
ยาง เครื่องนุ่งห่ม และยานยนต์ ในขณะท่ีสินค้ากลุ่มอาหารเกษตรแช่แข็งและแปรรูปน่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก 
โดยกลุ่มผู้ประกอบการไทยท่ีน่าจะได้รับผลกระทบมากจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงมีสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 90 ของผู้ประกอบการส่งออกท้ังหมด 
    2) กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดเป้าการส่งออกไปกลุ่มยูโรโซนลงจากร้อยละ 10 
เหลือร้อยละ 5 แต่ยังคงเป้าหมายการส่งออกปี 2555 ไว้ท่ีร้อยละ 15 
    3) มาตรการสําคัญท่ีกระทรวงพาณิชย์จะเร่งดําเนินการเพ่ือรับมือกับวิกฤติยูโรโซน 
ประกอบด้วย (1) การรักษาตลาดหลักในยุโรปท่ียังคงมีศักยภาพดี เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และ เบลเยี่ยม 
(2) ขยายตลาดท่ีมีแนวโน้มขยายตัวสูง เช่น จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และรัสเซีย (3) สร้างอุปสงค์ในประเทศให้
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แข็งแกร่ง (4) เพ่ิมความเข้มข้นในมาตรการส่งเสริมการตลาดท่ีดําเนินการอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมคณะผู้แทนทางการค้า 
กิจกรรมงานแสดงสินค้า กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น 
   1.5 กระทรวงอุตสาหกรรม 
    1) อุตสาหกรรมท่ีจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ   
อัญมณี และยานยนต์ ดังนั้นต้องมีการดําเนินมาตรการเชิงรุก เพ่ือป้องกันและเตรียมรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ยูโรอย่างจริงจัง เช่น การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การพัฒนาหัวเมืองรองให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของเมืองหลวงเพ่ือขยายความเจริญและเพ่ิมอุปสงค์ในประเทศ การผลิตสินค้าทดแทน (Substitute 
Products) ซ่ึงควรเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Added) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีใช้เทคโนโลยีในการผลิต ซ่ึงจะมีความต้องการสูงเม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตัว 
    2) การท่ีธนาคารโลกจัดให้ไทยเป็นประเทศในกลุ่มท่ีมีรายได้ปานกลางระดับสูง 
(Upper middle income country) อาจส่งผลกระทบต่อการให้สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) จากสหภาพยุโรป ซ่ึงโดยปกติจะมีการทบทวนการให้สิทธิทุกๆ 3 ปี 
   1.6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    1) มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร และมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร (ไม่รวมยางพารา) ไป
ยังสหภาพยุโรปเฉลี่ยระหว่างปี 2548 – 2554 มีมูลค่า 125,000 และ 98,000 ล้านบาทต่อปี ตามลําดับ โดยในปี 
2554 สินค้าเกษตรไม่รวมยางพารามีมูลค่า 115,000 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกสําคัญ ประกอบด้วย เนื้อไก่ปรุงแต่ง 
ทูน่ากระป๋อง กุ้งปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง สัปปะรดกระป๋อง และข้าว ในขณะท่ียางพารามีมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 50,000                
ล้านบาทต่อปี 
    2) การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหภาพยุโรปในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2555 มี
มูลค่ารวม 35,300 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกยางพารา
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.3 ส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศลดลง สะท้อนว่าการส่งออกสินค้า
เกษตรท่ีเป็นอาหารจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติไม่มากนัก ในขณะท่ีสินค้าเกษตรท่ีไม่ใช่อาหารโดยเฉพาะยางพารา
อาจได้รับผลกระทบอย่างมาก 
    3) คาดว่า หากวิกฤติดังกล่าวไม่รุนแรง ภาคเกษตรจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 
5.0 ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์รุนแรงข้ึน โดย กรณีปัญหาในกรีซยังคงเรื้อรังและการให้ความ
ช่วยเหลือแก่กรีซไม่เป็นไปตามท่ีตกลงจะทําให้ภาคเกษตรของไทยขยายตัวร้อยละ 3.4 และกรณีปัญหารุนแรงและ
ขยายตัวในวงกว้างท้ังกลุ่ม PIIGS จะทําให้ภาคเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 
   1.7 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
   ภาคการท่องเท่ียวยังไม่มีสัญญาณการได้รับผลกระทบจากวิกฤติยูโร โดยจํานวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติ 5 เดือนแรก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.27 เป็นการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวจากเกือบทุกภูมิภาค 
โดยเฉพาะ ภูมิภาคแอฟริกา อเมริกา และยุโรป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.46 10.92 และ 10.91 ตามลําดับ ในขณะท่ี
นักท่องเท่ียวจากตะวันออกกลาง ลดลงร้อยละ 2.01 
   1.8 กระทรวงพลังงาน 
    1) ราคาพลังงานในช่วงท่ีผ่านมาค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของกําลัง
การผลิต และการลดลงของการเก็งกําไรของนักลงทุน อีกท้ังราคาพลังงานในช่วงท่ีเหลือของปี โดยปกติจะตํ่ากว่าช่วง
ต้นปี และวิกฤติในยูโรโซนไม่น่ากระทบต่อราคาน้ํามันมากนักเนื่องจากประเทศในกลุ่มยูโรโซนมิใช่เป็นผู้ผลิตน้ํามัน
รายใหญ่ โดยความเสี่ยงของราคาน้ํามัน ประกอบด้วย ปัญหาในอิหร่านซ่ึงไม่น่าจะเรื้อรัง และราคาพลังงานในช่วงฤดู
หนาวท่ีกําลังจะมาถึง 
    2) ราคาน้ํามันท่ีมีแนวโน้มลดลง เป็นผลดีต่อการปรับดุลสถานะของกองทุนน้ํามัน
ท่ีมีสภาพติดลบประมาณ 2 หม่ืนล้านบาท ซ่ึงในระยะ 4-5 เดือนนี้อาจมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สอดคล้อง
กับต้นทุนท่ีแท้จริง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสถานะของกองทุนน้ํามันในระยะยาว 
   1.9 กระทรวงคมนาคม 
   วิกฤติยูโรโซนจะส่งผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย (1) ภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
อาจเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาท (2) การหาแหล่งเงินทุนแหล่งใหม่ของรัฐวิสาหกิจอาจมีต้นทุนท่ีสูงข้ึน 
เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ีย (3) การลงทุนในโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจอาจมีความล่าช้า โดยเฉพาะ 
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บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) และ (4) รายได้ของรัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจได้รับผลกระทบ เช่น บริษัทการบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
   1.10 กระทรวงการต่างประเทศ 
   กระทรวงการต่างประเทศมีการติดตามสถานการณ์ในยุ โรปเ พ่ือรายงานให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประจําทุกสัปดาห์ และมีมาตรการต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างตลาดในภูมิภาค 
และตลาดอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ โดยการสร้างความเข้มแข็งการทํางานของทีมไทยแลนด์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  มติท่ีประชุม 
  1. ให้มีคณะทํางานสําหรับการติดตามผลกระทบจากวิกฤติการเงินในยุโรป จํานวน 3 คณะ ดังนี้ 
   1) การประชุมหารือเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัด
ประชุมทุก 2 สัปดาห์ 
   2) คณะทํางานติดตามภาวะเศรษฐกิจ ท่ีได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี โดยมี รอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน จัดประชุมทุกสัปดาห์ แล้วนําเสนอผลการพิจารณาต่อท่ี
ประชุมหารือเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในสัปดาห์ถัดไป 
   3) คณะทํางานร่วมระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องรายวัน 
รายสัปดาห์ โดยให้จัดทํา Template เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รายงานสถานการณ์ในรูปแบบเดียวกัน รวมท้ัง
วิเคราะห์สถานการณ์และกําหนด Trigger point เพ่ือช่วยในการติดตามสถานการณ์และดําเนินมาตรการใน 
กรณีต่างๆ ท่ีจําเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมท้ังศึกษาผลกระทบของการส่งออกของไทยไปกลุ่มยูโรโซนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมแยกรายสาขาท่ีสําคัญ 
  2. มอบหมายกระทรวงการคลัง ติดตามข้อมูลผู้ประกอบการท่ีทําการค้ากับประเทศในกลุ่มยูโรโซน 
โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
  3. มอบหมายกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน 
  4. มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ เตรียมมาตรการ
รองรับผลกระทบท่ีคาดว่าอาจจะเกิดข้ึนใน 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี และยานยนต์ 
 

สังคม 
 
18. เรื่อง    (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) ตามท่ีกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ   และให้กระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังปรากฏในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนงานด้านการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) 

สาระสําคัญของเรื่อง 
กก.  รายงานว่า 
1. เนื่องจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554)  ได้สิ้นสุดลงในปี 2554 แล้ว  

กก.  ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการพัฒนากีฬา   ได้จัดทําแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 5)             
พ.ศ. 2555-2559)  เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ในการพัฒนาการกีฬาของประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติราชการของ กก. ให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 

2. (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
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   2.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยได้รับโอกาสในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ สร้างค่านิยมวิถีชีวิตรักการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย สู่การมีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี 
   2.1.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการใช้กิจกรรมการออก
กําลังกายและการเล่นกีฬาเป็นสื่อสร้างสังคมท่ีมีน้ําใจนักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามัคคีสมานฉันท์ 
   2.1.3 เพ่ือจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะ       
สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย รวมท้ังการจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬา
ประจําศูนย์และสนามกีฬา 
   2.1.4 เพ่ือปรับบทบาทของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ให้สนับสนุนภารกิจในการ
พัฒนานักกีฬาต้ังแต่ระดับเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬา
ทีมชาติท่ีสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนของประเทศ 
   2.1.5 เ พ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาค             
เพ่ือพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการ
การเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
   2.1.6 เพ่ือพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
การกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ รวมท้ังพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้
ได้มาตรฐานสากล 
   2.1.7 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการองค์กรกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาในทุกมิติอย่างเป็นระบบ 
   2.1.8 เพ่ือสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ เพ่ือ
พัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาท่ีมีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่างๆ 
   2.1.9 เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัด
ให้มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกท่ีสําคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเก่ียวกับกีฬาระดับภูมิภาคและ  
ระดับโลก เพ่ือเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์” 

2.2  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการออกกําลังกายและการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 
2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการออกกําลังกายและการกีฬาเพ่ือมวลชน 
3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกําลังกาย 

      2.3 เป้าหมายหลัก 
    1) เด็กและเยาวชนท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน อย่างน้อย                
ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ และทักษะในการออกกําลังกายและการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน    มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและน้ําใจนักกีฬาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   รวมท้ัง สามารถออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
ชมและเชียร์กีฬาตามระเบียบ และกฎ กติกา 
    2) เด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน อายุ 3 -11 ปี อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีทักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน เช่น การเดิน วิ่ง กระโดด ปีนป่าย ยืดหยุ่นและการเล่นผาดโผน 
ตามเกณฑ์ความสามารถของแต่ละระดับอายุ 
    3) เด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน อายุ 12–18 ปี อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีทักษะพ้ืนฐานการเล่นกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา ตามความสามารถของเพศและอายุ 
    4) เด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
    5) ประชาชนทุกกลุ่ม ร้อยละ 60 เล่นกีฬาและออกกําลังกายอย่างเหมาะสมและ
สมํ่าเสมออย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 นาที และร้อยละ 50 มีสุขภาพดีและสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
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    6) ชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 25 มีสถานท่ีบริการด้านกีฬา
และการออกกําลังกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    7) ประเทศไทยเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในชนิดกีฬาสากล ท่ีมี
การแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์  โดยอยู่ในอันดับ 1-5  จากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และอยู่ใน
อันดับ 1-5 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 
    8) มีสถาบันผลิตและพัฒนาผู้ฝึกสอนในระดับชาติและนานาชาติ และมีสถานกีฬา
เพ่ือการฝึกซ้อมและแข่งขันท่ีได้มาตรฐานในแต่ละระดับในทุกจังหวัด 
    9) จํานวนบุคลากรกีฬาอาชีพและนักกีฬาอาชีพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  ซ่ึงนักกีฬา
อาชีพมีผลงาน หรือ ระดับความสามารถท่ีได้มาตรฐานนานาชาติ (International ranking) โดยเฉลี่ยดีข้ึน 
    10) ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล              
มีระบบการวางแผนการประชาสัมพันธ์ สวัสดิการและการติดตามผลด้านกีฬาอาชีพมากข้ึน 
    11) จํานวนรายได้จากผู้สนับสนุนการดําเนินงานด้านการพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพ     
จากภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึน 
    12) จํานวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และในสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
    13) มีองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
    14) มีการศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
การกีฬา 
    15) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดอย่างน้อย 3 หมวดเครื่องมือ คือ เครื่องมือทางชีวกลศาสตร์การกีฬา เครื่องมือทาง
สรีรวิทยาการออกกําลังกายและกีฬา และเครื่องมือทางเวชศาสตร์การกีฬา 
    16) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กร สมาคม ชมรมท่ีเก่ียวข้อง
ด้านการกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา เพ่ือเตรียมการ
รองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ 60 
    17) มีคณะกรรมการการกีฬาท่ีมีบทบาทในการบริหารงานการกีฬา อย่างน้อย
จํานวน 1 คณะกรรมการ ครบทุกระดับ ได้แก่ ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับชาติ 
    18) มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการกีฬาในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ ตําบล 
อําเภอ จังหวัด และระดับชาติ   มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาในทุก ๆ ด้านให้
ทันสมัยและสามารถรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558    มีกองทุนในการพัฒนาการกีฬาและสวัสดิการ
ของนักกีฬาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับชาติ  รวมท้ังมีระบบ กลไก การติดตามประเมินผล
การดําเนินงานด้านการกีฬาและการออกกําลังกาย ทุกระดับ ต้ังแต่ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับชาติ 

  2.4 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
   2.4.1 การบริหารดําเนินการและการประสานแผน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

   1) ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ  กํากับดูแลนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการออกกําลังกายและการกีฬา พิจารณากําหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบและสั่งการ 

   2) ระดับการผลักดันแผน มีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬา
แห่งชาติ ทําหน้าท่ีในการนํานโยบายและข้อสั่งการในระดับนโยบาย แจ้งประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังติดตามความก้าวหน้า การดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย นําเสนอข้อแนะนําและปัญหาอุปสรรคเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 

   3) ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมี
ภารกิจเก่ียวข้องกับการออกกําลังกายและการกีฬา สมาคมกีฬา ชมรมกีฬา สโมสรกีฬา มหาวิทยาลัย สถานศึกษา 
สํ านั ก งาน เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา รวม ท้ังอง ค์กรปกครองส่ วน ท้อง ถ่ิน ทุกระ ดับ  เ ป็นผู้ รั บน โยบายจาก
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติ 
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    4) การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ  ดังนี้ 
     4.1) ระดับส่วนกลาง  เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ   
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนในระดับชาติท่ีเก่ียวข้อง นําไปกําหนดเป็นกรอบของหน่วยงานและจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยมีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

    4.2) ระดับจังหวัด เพ่ือให้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด โดยผลักดันให้การพัฒนาการออกกําลังกายและการกีฬา ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด และมีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยมีศูนย์การท่องเท่ียว กีฬาและ
นันทนาการจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติรวมท้ังผลักดันให้เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับภาค/จังหวัดในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน 

    4.3) ระดับท้องถ่ิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล รวมท้ังผู้นําชุมชน ได้นํา
เป้าหมาย มาตรการและแนวทางไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และมีดําเนินการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานงาน 

   2.4.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ 
   1)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ 
   2)  การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ   ท่ี

บรรจุในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 
   3) การสนับสนุนและพัฒนากลไกการประสานงาน โดยการสร้างเครือข่ายด้านการ

กีฬา 
  2.5 กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

   2.5.1 ให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติทําหน้าท่ีเชื่อมโยงระหว่างองค์กร
ระดับชาติ 

   2.5.2 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละแผนงาน ทําหน้าท่ีเชื่อมโยงระหว่างองค์กรระดับ
ภูมิภาค  ระดับจังหวัด และระดับท้องถ่ิน 

   2.5.3 การให้สมาคมกีฬาชนิดต่าง ๆ เข้ามามีส่วนในการเสนอแนวนโยบายและผลักดันการ
พัฒนาการกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาของชาติ 

   2.5.4 ใช้บันทึกความเข้าใจด้านการกีฬา (MOU) เป็นกลไกสนับสนุนการบูรณาการงานด้าน
การกีฬาร่วมระหว่างหน่วยงาน 

   2.5.5 นําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และการบูรณาการงบประมาณในระดับต่าง ๆ 
   2.5.6 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้าร่วมใน
การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ 
   2.5.7 จัดทําสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการตลาดสร้างความตระหนักและยอมรับ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีทุกภาคีสามารถนําไปปรับใช้ให้บังเกิดผลได้
จริง 
   2.5.8 พัฒนาการบริหารจัดการแผนการกีฬาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยนําแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA มาปรับใช้ได้ เริ่มต้ังแต่จัดทํายุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด มาตรการ รวมท้ังกระบวนการวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ในการกํากับ การบริหารจัดการแผนไปสู่การปฏิบัติท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบท่ีออกแบบไว้อย่างจริงจัง รวมถึงตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้า การประเมินผลท่ีสะท้อนถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน นําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการดําเนินงานให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 
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   2.5.9 สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าหมายและแนวทางของแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ และผลักดันให้นําประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสําคัญไปผสมผสานในการจัดทํานโยบายของพรรคและ
นโยบายของรัฐบาล 

  2.6 การติดตามและประเมินผล 
   2.6.1 ให้มีกลไกองค์กรหรือคณะกรรมการทําหน้าท่ีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) 

   2.6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทุกระดับต้ังแต่ระดับท้องถ่ิน จังหวัด และระดับชาติ  
ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย ต่อเนื่อง และสามารถสร้างความเข้าใจในระหว่างผู้เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
   2.6.3 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิด  การวางแผน การปฏิบัติตามแผนพัฒนาการ
ติดตามประเมินผลในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาคและระดับชาติ พร้อมท้ังให้มีการจัดประชุมติดตามประเมินผลประจําปี 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เก่ียวข้อง ได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
   2.6.4 สร้างตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงความสําเร็จและผลกระทบของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ให้ครอบคลุมท้ังด้านปัจจัย กระบวนการ ผลสําเร็จ และผลกระทบของการพัฒนา ท้ังนี้
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการออกกําลังกายและการกีฬา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาควรมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดตัวชี้วัด 
 

แต่งตั้ง 
30. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางพรรณขนิตตา บุญครอง รอง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันท่ี 11 
มกราคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2.  การรับโอนและให้โอนข้าราชการ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอน นายสมเกียรติ  บุญชู 
รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ มาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรี และเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอให้รับโอน พลโท ภราดร  พัฒนถาบุตร 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายก 
รัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความ
ม่ันคงแห่งชาติ โดยสับเปลี่ยนตําแหน่งกัน ซ่ึงผู้มีอํานาจสั่งบรรจุท้ังสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว  ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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