
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/81                                วันท่ี   28   มีนาคม  2557 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2557 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25  มีนาคม  2557 ณ ณ ห้องห้วยจรเข้  
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี  

วาระที่ 2 เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทัง้ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 เศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอ
ตัวค่อนข้างมากจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2555 เน่ืองจากฐานการใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทุนเอกชน
ในช่วงคร่ึงหลังปี 2555 สูงกว่าแนวโน้มปกติ โดยที่ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการดําเนินมาตรการคืนภาษีรถยนต์คัน
แรกที่ส่งผลใหย้อดจําหน่ายรถยนต์น่ังสูงถึง 211,474 คัน ในไตรมาสสี่ปี 2555 จึงส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศ
รวมชะลอตัวลงมาก ประกอบกับในช่วงปลายปีความเช่ือมั่นของประชาชนลดลง การใช้จ่ายของครัวเรือน
โดยรวมทั้งปี  จึงขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.8 และการใช้จ่ายรัฐบาลและ
การลงทุนภาครัฐก็ชะลอตัวลงและปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการยังชะลอตัว เน่ืองจากเศรษฐกิจโลก 
ยังอยู่ในช่วงแรกของการฟ้ืนตัว รวมท้ังสินคา้ส่งออกเกษตรประสบปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งและสินค้า
อุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตหน่วยความจํา 
ของฮาร์ดดิสก์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น โดยรวมทั้งปี 2556 มูลค่าการส่งออกสินค้าเท่ากับ 225,397 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ลดลงรอ้ยละ 0.2  
  การใช้จ่ายและการส่งออกที่ชะลอตัวส่งผลให้การผลิตในทกุสาขาชะลอลงทั้งปี 2556  
ภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 1.4 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.1 ภาคการก่อสร้างขยายตัว 
ร้อยละ 1.2  และสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 12.1 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น  
26.7 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.6 
  อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพที่มัน่คงโดยที่อัตราการว่างงานทั้งปีเท่ากับ 
ร้อยละ 0.7 อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 2.2 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.6 ต่อ GDP 
  2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557 สมมติฐานการประมาณการในครั้งน้ี ประกอบด้วย 
เศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 3.6   เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 3.1 ในปี 2556 ราคานํ้ามันดิบดูไบจากเฉลี่ย 
ร้อยละ 102.5 - 107.5 ดอลลาร์สหรฐั  ต่อบาร์เรล ปรับลดจาก 105 - 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในการ
ประมาณการครั้งที่แล้วและคา่เงินบาทเฉลี่ย 32.0 – 33.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนคา่ลงจากเดิมซึ่งคาดว่า
จะเฉลี่ย 31.5 – 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั 
 

สคช... 
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  สศช. คาดว่า เศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 ดีขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 2.9 ในปี 2556 โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะฟ้ืนตัวตามการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 3.1 ในปี 2556 การท่องเที่ยวที่ยังมี
แนวโน้มขยายตัวได้ต่อเน่ือง โดยคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 3.0 ตํ่ากว่าประมาณ
การคร้ังก่อนและอัตราการขยายตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และการเบิกจา่ยงบประมาณของภาครัฐในส่วนที่ได้มี
การผูกพันไว้แล้ว รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่ขอรับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วและสามารถเข้าสู่ขัน้ตอนการอนุมัติในช่วงคร่ึงหลังของปีได้ โดยคาดว่าการปรับปรุง
นโยบายการส่งเสริมการลงทนุจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของปี 
  โดยรวมจึงคาดว่าข้อจํากัดของอุปสงค์ภายในประเทศท่ียังอ่อนตัวจะทําให้อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจตํ่ากว่าร้อยละ 4.0 – 5.0 ที่เคยประมาณการไว้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เน่ืองจากความ
ล่าช้าของการดําเนินการตามแผนการลงทนุของภาครัฐและการบริโภคภายในประเทศที่ยังคงอ่อนตัวต่อเน่ือง   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 11 เรือ่ง คําสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรีที่ 24/2557 เรื่อง  แต่งต้ังคณะบุคคล 
เป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปญัหาความไม่สงบเรียบร้อย 

สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่24/2557  
เรื่อง  แต่งต้ังคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย  
    ตามท่ีได้มีประกาศพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   
ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  และอําเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรระหว่าง  
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 และได้มคีําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรจัดต้ังศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย  ขึน้ต่อกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร โดยมรี้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้อํานวยการ
ศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย น้ัน 

         เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านการวางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ตรวจสอบ บูรณาการ การดูแลประชาชนให้ปลอดภัยทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน และให ้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์อํานวยการรักษาความสงบ
เรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกคําสั่งแต่งต้ังคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ดังต่อไปน้ี  1. นายสุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานที่ปรึกษา    2. นายปลอดประสพ  สรุัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี  
เป็นที่ปรึกษา 3. นายพีรพันธ์ุ  พาลุสุข  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา  

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557  ถึงวันที ่30 เมษายน 2557 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

ทั้งน้ี... 
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วาระ
เร่ืองที่

2 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ท้ังปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 24/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นท่ีปรึกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2557

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



  
http://www.thaigov.go.th                                               วันที่  25  มีนาคม  2557 
 
    วันน้ี (25 มีนาคม 2557) เมื่อเวลา 09.30  น. ณ ห้องห้วยจรเข้  โรงเรียนนายร้อยตํารวจ               
สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร   นายกรฐัมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสําคัญ 
ดังน้ี 
 
 1.  เรื่อง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่ และภาพรวมท้ังปี 2556 
 2.  เรื่อง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2556 และแนวโนม้ปี 2557 
 3.  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา  
                               ที่ผา่นการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกําหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี 
 4.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐชิลีประจําจงัหวัดภูเก็ต และ 
   แต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ 
 5.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 6.  เรื่อง  รัฐบาลมอนเตเนโกรเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 7.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 8.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิยูเครนประจําเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและ 
             แต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิฯ  
 9.  เรื่อง  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย 
   ข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง)  (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
 10. เรื่อง   ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 11.   เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่24/2557 เรื่อง  แต่งต้ังคณะบุคคลเป็นที่ปรกึษา 
                               ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย  
 

***************************************************** 
 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 
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1. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสทีส่ี่ และภาพรวมท้ังป ี2556 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่ และภาพรวมท้ังปี 2556 ตามที่ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   สศช. รายงานว่า ได้เผยแพร่รายงานภาวะสังคมไทยของไตรมาสท่ีสีแ่ละภาพรวมทั้ง
ปี 2556 เมื่อวันจันทร์ที ่24 กุมพาพันธ์ 2557 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
                   1. ภาวะสังคมไตรมาสท่ี 4/2556 และแนวโน้มป ี2557 
                   ในภาพรวมภาวะการจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยและประชาชนยังมี
รายได้จากเงินเดือนและค่าจ้างเพ่ิมขึ้น ส่วนภาวะสังคมด้านสุขภาพพบว่า ผู้ป่วยโรคเฝา้ระวังมีจํานวนลดลง 
และยังคงต้องเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่ทีแ่พร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง อุบัติเหตุจราจรลดลง 
ในขณะที่ปัญหาอาชญากรรมโดยรวมดีขึ้น แม้ว่าคดียาเสพติดจะยังคงเพ่ิมขึ้น สําหรับความเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่สําคญั ที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง ได้แก่ ปัญหาเด็กและเยาวชน การเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง รายได้ 
รายจ่ายและหน้ีสินครัวเรือนและการค้ามนุษย์ 
                   2. ความเคลือ่นไหวทางสังคมที่สาํคัญ 
                             2.1 พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 
                             เด็กและวัยรุ่นยังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในหลายเรื่อง คือภาวะโภชนาการของเด็ก 
การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และแม่วัยใส โดยมีปัญหาทั้งภาวะโภชนาการเกินและขาด
สารอาหารในเด็กยากจนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสมองและภูมิคุ้มกัน ด้านการศึกษาพบว่า เด็กไทยยังไม่ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบถ้วน โดยเฉพาะเด็กมัธยมปลายมอัีตราเข้าเรียนเพียงร้อยละ 73.18 ขณะที่
ผลสมัฤทธ์ิการศึกษายังค่อนข้างตํ่า โดยผลการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ
ประเทศสมาชิก องค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Programme for International  Student 
Assessment :PISA) ปี 2012 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ยังตํ่ากว่าค่าเฉล่ียในแต่
ละวิชา ในส่วนของแม่วัยใสมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้และอายุน้อยลง โดยแม่อายุ 15-19 ปี มีอัตราการคลอดต่อ
ประชากรกลุ่มอายุเดียวกันพันคน เพ่ิมขึ้นจาก 50.1 ในปี 2551 เป็น 53.8 ในปี 2555 นอกจากน้ียังพบว่า
เด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึน้โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง ขณะที่การป้องกันยังมีน้อย จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา
เด็กและวัยรุ่นไทยเริ่มต้ังแต่อยู่ในครรภ์ทั้งในเรื่องสุขภาพและการศึกษา ด้วยการให้สารอาหารที่จําเป็น 
แก่แมแ่ละเด็ก การส่งเสริมโภชนาการท่ีเหมาะสม การสนับสนุนค่าใช้จา่ยที่ไม่ใช่การศึกษาเพ่ือให้ 
เด็กยากจนสามารถคงอยู่ในระบบการศึกษา รวมท้ังการจัดการเรียนที่เหมาะสมเพ่ือลดการออกจากการ
เรียนของแม่วัยใส 
                             2.2 รายได้ รายจ่าย และหนีส้ินครัวเรือน 
                                      ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า 
รายได้ครัวเรือนต่อเดือนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.6 ขณะที่รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 ครัวเรือน มีหน้ีสินเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.7 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนครัวเรือนที่เป็นหน้ีลดลงจาก
ร้อยละ 55.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 54.4 ในปี 2556 โดยเป็นการก่อหน้ีเพ่ือใช้ซื้อหรือเช่าซื้อบ้านและที่ดิน 
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เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.0 ต่อปี หน้ีเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.8 ต่อปี (ซึ่งรวมหน้ีเพ่ือซื้อรถยนต์ตาม
มาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก) และหน้ีเพ่ือใช้ในการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 ต่อปี สําหรับในช่วง 
ครึ่งหลังของปี 2556 แนวโน้มการใช้จ่ายและก่อหน้ีครัวเรือนชะลอตัวลง ดังเห็นจากเครื่องช้ีการใช้จ่าย
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.9 
                             2.3 การค้ามนุษย์ 
                                       ไทยยังคงถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ต้องจับตามองด้านการค้ามนุษย์ 
(Tier 2 Watch List) เป็นปีที่สี่ต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เน่ืองจากไทยยังได้รับการผ่อนผันและให้จัดทํา
รายงานแสดงแนวทางและมาตรการที่ได้ดําเนินการเพ่ิมขึ้นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
อย่างไรก็ดี ในปี 2556 ไทยได้พยายามเร่งรัดการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตาม
ข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมรกิา เพ่ือนําไปสู่การประเมินรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจําปี  
ค.ศ. 2014 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่ การแก้ไข 
ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง การจัดระบบแรงงานต่างด้าว การบูรณาการการช่วยเหลือเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ภายใต้ช่ือ “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”การเร่งรัดการดําเนินคดีกับผู้กระทํา
ความผิดฐานคา้มนุษย์และเจา้หน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง การติดตามตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ  
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่เก่ียวขอ้งกับ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
2. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทีส่ี่ ทัง้ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 
      เศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวค่อนข้างมากจากที่
ขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2555 เน่ืองจากฐานการใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทุนเอกชนในช่วงคร่ึงหลังปี 
2555 สูงกว่าแนวโน้มปกติ โดยที่ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการดําเนินมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกที่ส่งผลให้
ยอดจําหน่ายรถยนต์น่ังสูงถึง 211,474 คัน ในไตรมาสสี่ปี 2555 จึงส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศรวมชะลอตัว
ลงมาก ประกอบกับในช่วงปลายปีความเช่ือมั่นของประชาชนลดลง การใช้จ่ายของครัวเรือนโดยรวมทั้งปี 
จึงขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.8 และการใช้จ่ายรัฐบาลและการลงทุน
ภาครัฐก็ชะลอตัวลงและปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการยังชะลอตัว เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกยังอยู่ใน
ช่วงแรกของการฟ้ืนตัว รวมท้ังสินค้าส่งออกเกษตรประสบปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งและสินค้าอุตสาหกรรม
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตหน่วยความจําของ
ฮาร์ดดิสก์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น โดยรวมทั้งปี 2556 มูลค่าการส่งออกสินค้าเท่ากับ 225,397 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ลดลงรอ้ยละ 0.2  
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  การใช้จ่ายและการส่งออกที่ชะลอตัวส่งผลให้การผลิตในทกุสาขาชะลอลงทั้งปี 2556  
ภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 1.4 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.1 ภาคการก่อสร้างขยายตัว 
ร้อยละ 1.2  และสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 12.1 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 
26.7 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.6 
  อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพที่มัน่คงโดยที่อัตราการว่างงานทั้งปีเท่ากับ 
ร้อยละ 0.7 อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 2.2 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอ้ยละ 0.6 ต่อ GDP 
  2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557 
  สมมติฐานการประมาณการในครั้งน้ี ประกอบด้วย เศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 3.6    
เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 3.1 ในปี 2556 ราคานํ้ามันดิบดูไบจากเฉล่ียร้อยละ 102.5 – 107.5 ดอลลาร์สหรัฐ  
ต่อบาร์เรล ปรับลดจาก 105 – 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบารเ์รลในการประมาณการคร้ังทีแ่ล้วและค่าเงินบาท
เฉลี่ย 32.0 – 33.0 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั อ่อนค่าลงจากเดิมซึ่งคาดว่าจะเฉลี่ย 31.5 – 32.5 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ 
  สศช. คาดวา่ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงรอ้ยละ 3.0 – 4.0 ดีขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2556 โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะ 
ฟ้ืนตัวตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 3.1 ในปี 2556 
การท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเน่ือง โดยคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพ่ิมขึ้นเพียงร้อย
ละ 3.0 ตํ่ากว่าประมาณการคร้ังก่อนและอัตราการขยายตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และการเบิกจ่าย
งบประมาณของภาครัฐในสว่นที่ได้มีการผูกพันไว้แล้ว รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ 
โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่ขอรับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วและสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติในช่วง
ครึ่งหลังของปีได้ โดยคาดว่าการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงคร่ึงหลัง
ของปี 
  โดยรวมจึงคาดว่าข้อจํากัดของอุปสงค์ภายในประเทศท่ียังอ่อนตัวจะทําให้อัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจตํ่ากว่าร้อยละ 4.0 – 5.0 ที่เคยประมาณการไว้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 
เน่ืองจากความล่าช้าของการดําเนินการตามแผนการลงทนุของภาครัฐและการบริโภคภายในประเทศที่ยัง 
คงอ่อนตัวต่อเน่ือง 
 สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคาดว่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีโดยอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้ม
ที่จะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.9 – 2.9 เน่ืองจากอุปสงค์ภายในประเทศยังขยายตัวไม่มาก ประกอบกับราคา 
นํ้ามันเพ่ิมขึ้นไม่มาก อัตราการว่างงานจะยังตํ่าไม่เกินร้อยละ 1 ดุลบญัชีเดินสะพัดซึ่งคาดว่าจะขาดดุล 
ร้อยละ 0.2 ของ GDP ลดลงจากการขาดดุลร้อยละ 0.6 ของ GDP ในปี 2556 

 
3. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพชูา ที่ผา่นการพิสูจน์
สัญชาติซ่ึงครบกําหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกําหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ตามท่ีกระทรวงแรงงาน เสนอ โดย
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกําหนดวาระ 
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การจ้างงาน 4 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport)  
หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) แต่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาท่ีได้ 
รับอนุญาต อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 180 วัน หรือจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหมท่ี่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพ่ือให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามข้ันตอนและสถานทีท่ี่กรมการจัดหางานกําหนด 

 
4. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสถานกงสลุกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐชิลีประจําจังหวัดภูเก็ต และแต่งต้ังกงสลุ
กิตติมศักด์ิ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐชิลีประจําจังหวัดภูเก็ต  
และแต่งต้ัง นางนันทนา วงศ์สัตยนนท์ เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิฯ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต  
กระบ่ี และพังงา ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
5. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่า รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางอีต โซเฟีย  
(Mrs. Eat Sophea) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นางยู ออย (Mrs. You Ay)  
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
  
6. เรื่อง รัฐบาลมอนเตเนโกรเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี ว่า รัฐบาลมอนเตเนโกร มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายวลาดีมีร์ ราดูโลวิช  
(Mr. Vladimir Radulovic) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งมอนเตเนโกร 
ประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงพอดกอรีตซา มอนเตเนโกร ตามท่ี กระทรวงการ
ต่างประเทศ เสนอ 
  
7. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประจําประเทศไทยว่า รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเชทิล เพาล์เซน 
(Mr. Kjetil Paulsen) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นางคัทยา ครสิทีนา โนร์ดการ์ด 
(Mrs. Katja Christina Nordgaard) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
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8. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสถานกงสลุกิตติมศักด์ิยูเครนประจําเมืองพัทยา จังหวัดชลบรุีและแต่งต้ังกงสุล
กิตติมศักด์ิฯ  
     คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิยูเครนประจําเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
และแต่งต้ัง นางสาวบังอร จานสันเทียะ เป็นกงสุลกิตติมศกัด์ิยูเครนประจําเมืองพัทยา โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
 
9. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษานายกรฐัมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจํา 
(นักบริหารระดับสูง)  (สาํนกันายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแต่งต้ัง พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร  เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ   (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรี  โดยให้กําหนดช่ือในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับแต่งต้ัง โดยยังคงตําแหน่งในสายงานเดิม
และใหผู้้ได้รับแต่งต้ังได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ได้รับอยู่เดิม ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป   
 
10. เรื่อง  ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554  ที่อนุมัติรับ
โอนและแต่งต้ัง  นายถวิล เปลี่ยนศรี  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ  ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจํา  (นักบริหาร
ระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี สํานักนายกรัฐมนตรี  ทั้งน้ี เพ่ือให้ นายถวิล เปลี่ยนศร ีได้กลับสู่
ตําแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 2554  ตามคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด   คดีหมายเลขดํา ที่ อ.992/2556  คดีหมายเลขแดงที่ อ. 33/2557  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  
ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
11.  เรื่อง  คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรีที่ 24/2557 เรื่อง  แต่งต้ังคณะบคุคลเป็นทีป่รกึษาในการแกไ้ข
ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่24/2557 เรื่อง  แต่งต้ัง 
คณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย  
    ตามท่ีได้มีประกาศพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรระหว่าง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 และได้มีคําสั่ง 
กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักรจัดต้ังศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ขึ้นต่อกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย น้ัน 
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         เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านการวางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ตรวจสอบ บูรณาการ การดูแลประชาชนให้ปลอดภัยทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน และให ้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์อํานวยการรักษาความ
สงบเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกคําสั่งแต่งต้ังคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ดังต่อไปน้ี     1. นายสุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล  รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานที่ปรึกษา    2. นายปลอดประสพ  สรุัสวดี  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา 3. นายพีรพันธ์ุ  พาลุสขุ  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา  

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557  ถึงวันที ่30 เมษายน 2557 
 

......................................... 


