
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/91702902884884865          วันท่ี   18  ธันวาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผล 
การประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี  

วาระที่ 1 เรื่อง  ขอรับการสนับสนนุงบประมาณเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและ 
ดําเนนิการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทัว่ไป (กรณียุบสภา) 
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
(กกต.) เสนอ  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป (กรณียุบสภา)  รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งสิ้น 3,885,006,500 บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
 1. ค่าใช้จ่ายที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการเอง จํานวนเงิน  
3,231,918,300 บาท  
 2. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมดําเนินการ จํานวนเงิน  
653,088,200 บาท 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 2 เรื่อง  สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม และแนวโน้มปี 2556  
และ 2557   

สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาํเดือนตุลาคม และแนวโน้มปี 2556 
และ 2557 สรปุสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
                     1. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 
                        1.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เครื่องช้ีเศรษฐกิจที่สําคญั  
(หลังปรับปัจจยัฤดูกาล) ปรับตัวดีขึ้น แสดงถึงการฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน การส่งออก และการผลิตภาคเกษตร ซึ่งปรับตัวเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรม 
หดตัว ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวทรงตัว 
                        1.2 ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2555 เครื่องช้ีเศรษฐกิจที่สําคญั ๆ  
ทั้งด้านการใช้จ่ายและการผลิตยังคงปรับตัวลดลง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวลดลงโดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการนําเข้าสินค้าทุน ในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าอยู่ใน
ระดับสูง การส่งออกสินค้าเริ่มหดตัวน้อยลง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังปรับตัวลดลงต่อเน่ือง ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัว เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ  
โดยอัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อัตราการว่างงานยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 

1.2.1 การ...  
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                             1.2.1 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ในเดือนตุลาคม 2556 ดัชนี การอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.03 ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมาสที่สาม 
ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเก่ียวภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนตุลาคมลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 7 มาอยู ่
ที่ระดับ 66.6 จากระดับสูงสุดที่ 75.0 ในเดือนมีนาคม 
                            1.2.2 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุสําคญัมาจากการนําเข้า
สินค้าทุนในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าอยู่ในระดับสูง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนตุลาคมลดลง 
ร้อยละ 4.9 เทยีบกับการลดลงร้อยละ 3.6 ในเดือนกันยายน โดยเฉพาะการนําเข้าสินค้าทุนลดลงร้อยละ 13.5 
ต่อเน่ืองจากการลดลงร้อยละ 10.8 และการลดลงร้อยละ 9.3 ในไตรมาสที่สอง และไตรมาสท่ีสาม ตามลําดับ
แสดงถึงการลดลงของแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือเครื่องจักร ในขณะที่การลงทนุในหมวด
ก่อสร้างยังอยู่ในช่วงชะลอตัว 
                            1.2.3 การส่งออกสินค้าเริ่มหดตัวน้อยลง ในเดือนตุลาคม 2556 การส่งออกสนิค้ามี
มูลค่า 19,038 ล้านดอลลาร์ สรอ. (594,275 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 0.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.9  
และร้อยละ 1.8 ในไตรมาสทีส่อง และไตรมาสท่ีสาม ตามลําดับ 
                            1.2.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังปรับตัวลดลงต่อเน่ือง ในเดือนตุลาคม ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 4.0 ต่อเน่ืองจากการหดตัวร้อยละ 4.9 และรอ้ยละ 3.6 ในไตรมาสที่สองและไตรมาส
ที่สาม ตามลําดับ 
                            1.2.5 ดัชนีผลผลติสินค้าเกษตรเพ่ิมขึน้ ในเดือนตุลาคม 2556 ดัชนผีลผลิตสนิคา้
เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ตามผลผลิตข้าวนาปีที่มีการเร่งเก็บเก่ียวเนือ่งจากสภาพอากาศที่แปรปรวน 
ยางพารา และปศสุัตว์ ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.8 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 1.8 ตามลําดับ 
                            1.2.6 ภาคการท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัว นักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนพฤศจิกายน 2556  
มีจํานวน 2.4 ล้านคน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.9 ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเน่ืองจากการลดลงของ
นักท่องเที่ยวจากกลุ่มสแกนดิเนเวีย และญี่ปุ่น เป็นสําคัญ 
                       1.3 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย อัตรา
การว่างงานอยู่ในระดับตํ่า ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลเน่ืองจากการเกินดุลทั้งดุลการค้า และดุลบริการ  
                       1.4  สถานการณ์ด้านการคลัง  การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือนตุลาคมสูงกว่า
เดือนเดียวกันของปีก่อน แต่การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีและการเบิกจ่ายจากงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจปรบัตัวลดลง โดยหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 มจีํานวน 5,430,560.0 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 45.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
    1.5  สถานการณ์ด้านการเงิน ในเดือนตุลาคม สินเช่ือและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ยังคง
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ  เน่ืองจากการออกไป
ลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยเป็นสําคัญ  และในเดือนพฤศจิกายนอัตราดอกเบ้ียนโยบายปรับลดลง 
          2. สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สามปรับตัวดีขึ้นจากสองไตรมาส
แรกของปี โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเร่งขึ้นตามการขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ  เศรษฐกิจ 
กลุ่มประเทศยูโรโซนฟ้ืนตัวจากภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ  ในขณะทีเ่ศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว
เร่งขึ้น  โดยได้รับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และเศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
         3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 และ 2557 เศรษฐกิจไทยในปี 2556 มีแนวโน้มขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 2.4  และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.9 ของ 
 

ผลิตภัณฑ์... 
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วาระ
เร่ืองที่

1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป 
(กรณียุบสภา)

2 สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม และแนวโน้มปี 2556 และ 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



  
http://www.thaigov.go.th                                                        วันที่  17  ธันวาคม  2556 
 

วันน้ี (17  ธันวาคม 2556) เมือ่เวลา 09.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  
กรุงเทพฯ นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี 
  จากน้ัน นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง 
สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงขา่วผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  1. เรื่อง  ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการควบคุมและดําเนนิการ
จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป (กรณยุีบสภา)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เสนอ  ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป (กรณียุบสภา)  รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,885,006,500 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ดังน้ี 
 1. ค่าใช้จ่ายทีส่ํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการเอง จํานวนเงิน 
3,231,918,300 บาท  
 2. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมดําเนินการ จํานวนเงิน 
653,088,200 บาท  แบ่งเป็น 18 หน่วยงาน ดังน้ี  
    1) กรมประชาสัมพันธ์   จํานวนเงิน      20,424,000    บาท 
                        2) กระทรวงการต่างประเทศ  จํานวนเงิน          45,000,000   บาท   
                        3) กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวนเงิน                1,000,000   บาท  
                        4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สปมท.)   
      จํานวนเงิน                386,820     บาท   
  
                        5) กรมการปกครอง แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังน้ี   
  - สํานักบริหารการทะเบียน จํานวนเงิน         141,661,300     บาท   
  - สํานักบริหารการปกครองท้องที่       จํานวนเงิน               10,290,000     บาท  
  - สํานักกิจการความมั่นคงภายใน       จํานวนเงิน                  3,661,000    บาท  
                        6) กรมการพัฒนาชุมชนจํานวนเงิน                                    7,000,000    บาท  
                        7) ศอ.บต.                                  จาํนวนเงิน                  2,000,000    บาท  
                        8) กระทรวงแรงงาน จํานวนเงิน                  5,000,000   บาท  
                        9) กระทรวงศึกษาธิการ จํานวนเงิน                12,000,000     บาท  
                       10) กระทรวงสาธารณสุข จํานวนเงิน                  5,000,000     บาท   
                       11) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  จํานวนเงิน                 95,636,700    บาท  
                       12) กรุงเทพมหานคร  จํานวนเงิน             25,000,000     บาท  
                       13) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวนเงิน              14,500,000     บาท  
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                       14) การไฟฟ้านครหลวง  จํานวนเงิน                   4,125,200     บาท   
                       15) บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)  จํานวนเงิน      49,993,075    บาท  
                       16) บริษทั ไปรษณีย์ไทย จํากัด  จํานวนเงิน                 210,410,105    บาท 
  
2. สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม และแนวโน้มปี 2556 และ 2557 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม และแนวโน้มปี 2556 และ 2557             
สรุปสาระสําคญัได้ ดังน้ี 
                   1. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 
                             1.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหนา้ เครื่องช้ีเศรษฐกิจที่สําคัญ  
(หลังปรับปัจจยัฤดูกาล) ปรับตัวดีขึ้น แสดงถึงการฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน การส่งออก และการผลิตภาคเกษตร ซึ่งปรับตัวเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตัว ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวทรงตัว 
                             1.2 ภาวะเศรษฐกิจไทยเม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2555 เครื่องช้ีเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ๆ ทั้งด้านการใช้จ่ายและการผลิตยังคงปรับตัวลดลง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวลดลงโดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการนําเข้าสินค้าทุน ในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าอยู่ใน
ระดับสูง การส่งออกสินค้าเริ่มหดตัวน้อยลง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังปรับตัวลดลงต่อเน่ือง ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัว เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
โดยอัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อัตราการว่างงานยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                                      1.2.1 การใช้จ่ายภาคครวัเรือนปรับตัวดีขึ้น ในเดือนตุลาคม 2556 ดัชนี 
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.03 ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 2.1  
ในไตรมาสทีส่าม ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเก่ียวภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนตุลาคมลดลงต่อเน่ืองเป็น
เดือนที่ 7 มาอยู่ที่ระดับ 66.6 จากระดับสูงสุดที่ 75.0 ในเดือนมีนาคม 
                                      1.2.2 ดัชนีการลงทนุภาคเอกชนปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุสาํคญัมาจาก
การนําเขา้สนิค้าทนุในเดือนเดียวกันของปก่ีอนหน้าอยู่ในระดับสูง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนตุลาคม
ลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.6 ในเดือนกันยายน โดยเฉพาะการนําเข้าสินค้าทุนลดลง 
ร้อยละ 13.5 ต่อเน่ืองจากการลดลงร้อยละ 10.8 และการลดลงร้อยละ 9.3 ในไตรมาสที่สอง และไตรมาส 
ที่สาม ตามลําดับแสดงถึงการลดลงของแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือเครื่องจักร ในขณะที่ 
การลงทุนในหมวดก่อสร้างยังอยู่ในช่วงชะลอตัว 
                                      1.2.3 การส่งออกสนิคา้เริ่มหดตัวน้อยลง ในเดือนตุลาคม 2556 การส่งออก
สินค้ามีมูลค่า 19,038 ล้านดอลลาร์ สรอ. (594,275 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 0.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 
1.9 และร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่สอง และไตรมาสท่ีสาม ตามลําดับ 
                                      1.2.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังปรบัตัวลดลงต่อเนือ่ง ในเดือนตุลาคม 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 4.0 ต่อเน่ืองจากการหดตัวร้อยละ 4.9 และร้อยละ 3.6 ในไตรมาสที่
สองและไตรมาสที่สาม ตามลําดับ 
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                                      1.2.5 ดัชนีผลผลิตสนิคา้เกษตรเพ่ิมขึน้ ในเดือนตุลาคม 2556 ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 ตามผลผลติข้าวนาปีที่มีการเร่งเก็บเก่ียวเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน 
ยางพารา และปศุสัตว์ ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.8 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 1.8 ตามลําดับ 
                                      1.2.6 ภาคการท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัว นักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน
พฤศจิกายน 2556 มีจํานวน 2.4 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.9 ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเน่ืองจาก
การลดลงของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มสแกนดิเนเวีย และญี่ปุ่น เป็นสําคัญ 
                             1.3 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย 
อัตราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่า ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลเน่ืองจากการเกินดุลทั้งดุลการค้า และ 
ดุลบริการ  
                                      1.3.1 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน
ตุลาคม อยู่ที่รอ้ยละ 1.5 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 1.4 ในเดือนกันยายน 
         1.3.2 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคต่างประเทศ  ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
เน่ืองจากดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ในขณะที่เงินสํารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนตุลาคมอยู่ที่ 
172,087 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจาก 172,286 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนก่อนหน้า 
          1.4  สถานการณ์ด้านการคลัง  การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือนตุลาคมสูง
กว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีและการเบิกจ่ายจากงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจปรบัตัวลดลง โดยหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 มจีํานวน 5,430,560.0 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 45.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
         1.5  สถานการณ์ด้านการเงนิ ในเดือนตุลาคม สินเช่ือและเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์ยังคงขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ  
เน่ืองจากการออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยเป็นสําคัญ  และในเดือนพฤศจิกายนอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายปรับลดลง 
  2. สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สามปรับตัวดีขึ้นจากสองไตร
มาสแรกของป ีโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเร่งขึ้นตามการขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ  
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนฟ้ืนตัวจากภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ  ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่น
ขยายตัวเร่งขึ้น  โดยได้รับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และเศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวในเกณฑ์ที ่
น่าพอใจ 
  3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 และ 2557 เศรษฐกิจไทยในปี 2556 มแีนวโน้ม
ขยายตัวร้อยละ 3.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 2.4  และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.9 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ   ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2557  มแีนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.0-5.0 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียทั้งปีอยู่ในช่วง ร้อยละ 2.1-3.1 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
 

***************************************************** 
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เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


