
  วนันี ้(17  ธนัวาคม 2556) เม่ือเวลา 09.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพฯ นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

การประชมุคณะรัฐมนตรี 

  จากนัน้ นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจําสํานกันายกรัฐมนตรี   พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง 

สณิุสา  เลิศภควตั   และนายชลิตรัตน์ จนัทรุเบกษา รองโฆษกประจําสํานกันายกรัฐมนตรี ได้แถลงขา่วผล

การประชมุคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

  1. เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและ

ดาํเนินการจัดการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตัง้ท่ัวไป (กรณียุบสภา)  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) เสนอ   

ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการควบคมุและดําเนินการจดัการเลือกตัง้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตัง้ทัว่ไป (กรณียบุสภา)  รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 3,885,006,500 บาท 

เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ย ดงันี ้

 1. ค่าใช้จ่ายท่ี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ดําเ นินการเอง จํานวนเงิน 

3,231,918,300 บาท  

 2. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีร่วมดําเนินการ จํานวนเงิน 

653,088,200 บาท  แบง่เป็น 18 หนว่ยงาน ดงันี ้ 

  1) กรมประชาสมัพนัธ์  จํานวนเงิน  20,424,000  บาท   

2) กระทรวงการตา่งประเทศ  จํานวนเงิน         45,000,000  บาท   

 3) กองบญัชาการกองทพัไทย จํานวนเงิน               1,000,000 บาท  

 4) ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สปมท.)   

      จํานวนเงิน                386,820  บาท     

 5) กรมการปกครอง แบง่เป็น 3 หนว่ยงาน ดงันี ้  

    - สํานกับริหารการทะเบียน จํานวนเงิน         141,661,300 บาท   

    - สํานกับริหารการปกครองท้องท่ี จํานวนเงิน              10,290,000  บาท  

    - สํานกักิจการความมัน่คงภายใน จํานวนเงิน                 3,661,000 บาท  

 6) กรมการพฒันาชมุชน จํานวนเงิน                   7,000,000 บาท  

 7) ศอ.บต.  จํานวนเงิน                   2,000,000 บาท  

 8) กระทรวงแรงงาน จํานวนเงิน                   5,000,000 บาท  

 9) กระทรวงศกึษาธิการ จํานวนเงิน                 12,000,000 บาท  

 10) กระทรวงสาธารณสขุ จํานวนเงิน                   5,000,000  บาท   

 11) สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ จํานวนเงิน                 95,636,700 บาท    



 12) กรุงเทพมหานคร  จํานวนเงิน    25,000,000  บาท  

 13) การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จํานวนเงิน    14,500,000  บาท  

 14) การไฟฟ้านครหลวง  จํานวนเงิน      4,125,200  บาท   

 15) บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)  จํานวนเงิน    49,993,075  บาท  

 16) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดั  จํานวนเงิน  210,410,105  บาท 

  

2. สถานการณ์เศรษฐกิจประจาํเดือนตุลาคม และแนวโน้มปี 2556 และ 2557 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบตามท่ี สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาต ิ(สศช.) รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตลุาคม และแนวโน้มปี 2556 และ 2557             

สรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้

                   1. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 

                             1.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า เคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจท่ีสําคญั 

(หลงัปรับปัจจยัฤดกูาล) ปรับตวัดีขึน้ แสดงถึงการฟืน้ตวัอยา่งช้า ๆ ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดชันีการ

บริโภคภาคเอกชน การสง่ออก และการผลิตภาคเกษตร ซึ่งปรับตวัเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม การผลิต

ภาคอตุสาหกรรมหดตวั ในขณะท่ีภาคการทอ่งเท่ียวทรงตวั 

                             1.2 ภาวะเศรษฐกิจไทยเม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2555 เคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจท่ี

สําคญั ๆ ทัง้ด้านการใช้จ่ายและการผลิตยงัคงปรับตวัลดลง การใช้จา่ยภาคครัวเรือนปรับตวัดีขึน้ ดชันีการ

ลงทนุภาคเอกชนปรับตวัลดลงโดยมีสาเหตสํุาคญัมาจากการนําเข้าสินค้าทนุ ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน

หน้าอยูใ่นระดบัสงู การสง่ออกสินค้าเร่ิมหดตวัน้อยลง ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมยงัปรับตวัลดลงตอ่เน่ือง 

ดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีการทอ่งเท่ียวเร่ิมชะลอตวั เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยงัอยูใ่น

เกณฑ์ท่ีนา่พอใจ โดยอตัราเงินเฟ้อเพิ่มขึน้เล็กน้อย อตัราการวา่งงานยงัอยูใ่นเกณฑ์ต่ํา ดลุการค้าและดลุ

บญัชีเดนิสะพดัเกินดลุ 

                                      1.2.1 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึน้ ในเดือนตลุาคม 2556 ดชันีการ

อปุโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.03 ปรับตวัดีขึน้ เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 2.1 ในไตร

มาสท่ีสาม สว่นดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเก่ียวภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนตลุาคมลดลงตอ่เน่ืองเป็น

เดือนท่ี 7 มาอยูท่ี่ระดบั 66.6 จากระดบัสงูสดุท่ี 75.0 ในเดือนมีนาคม 

                                      1.2.2 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุสาํคัญมาจาก

การนําเข้าสินค้าทุนในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าอยู่ในระดับสูง ดชันีการลงทนุภาคเอกชนใน

เดือนตลุาคมลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 3.6 ในเดือนกนัยายน โดยเฉพาะการนําเข้าสินค้า

ทนุลดลงร้อยละ 13.5 ตอ่เน่ืองจากการลดลงร้อยละ 10.8 และการลดลงร้อยละ 9.3 ในไตรมาสท่ีสอง และ



ไตรมาสท่ีสาม ตามลําดบัแสดงถึงการลดลงของแรงขบัเคล่ือนจากการลงทนุในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 

ในขณะท่ีการลงทนุในหมวดก่อสร้างยงัอยูใ่นชว่งชะลอตวั 

                                      1.2.3 การส่งออกสินค้าเร่ิมหดตัวน้อยลง ในเดือนตลุาคม 2556 การสง่ออก

สินค้ามีมลูคา่ 19,038 ล้านดอลลาร์ สรอ. (594,275 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 0.5 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 

1.9 และร้อยละ 1.8 ในไตรมาสท่ีสอง และไตรมาสท่ีสาม ตามลําดบั 

                                      1.2.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังปรับตัวลดลงต่อเน่ือง ในเดือนตลุาคม 

ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมลดลงร้อยละ 4.0 ตอ่เน่ืองจากการหดตวัร้อยละ 4.9 และร้อยละ 3.6 ในไตรมาสท่ี

สองและไตรมาสท่ีสาม ตามลําดบั 

                                      1.2.5 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ในเดือนตลุาคม 2556 ดชันีผลผลิต

สินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 ตามผลผลิตข้าวนาปีท่ีมีการเร่งเก็บเก่ียวเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 

ยางพารา และปศสุตัว์ ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 40.8 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 1.8 ตามลําดบั 

                                      1.2.6 ภาคการท่องเท่ียวเร่ิมชะลอตัว นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตใินเดือน

พฤศจิกายน 2556 มีจํานวน 2.4 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.9 ชะลอตวั เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า

เน่ืองจากการลดลงของนกัท่องเท่ียวจากกลุม่สแกนดเินเวีย และญ่ีปุ่ น เป็นสําคญั 

                             1.3 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ อตัราเงินเฟ้อเร่งตวัขึน้

เล็กน้อย อตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัต่ํา ดลุบญัชีเดินสะพดักลบัมาเกินดลุเน่ืองจากการเกินดลุทัง้

ดลุการค้า และดลุบริการ  

                                      1.3.1 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในเดือน

ตลุาคม อยูท่ี่ร้อยละ 1.5 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 1.4 ในเดือนกนัยายน 

   1.3.2 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคต่างประเทศ  ดลุบญัชีเดนิสะพดัเกินดลุ

เน่ืองจากดลุการค้าและดลุบริการเกินดลุ ในขณะท่ีเงินสํารองระหวา่งประเทศ ณ สิน้เดือนตลุาคมอยูท่ี่ 

172,087 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจาก 172,286 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนก่อนหน้า 

  1.4  สถานการณ์ด้านการคลัง  การจดัเก็บรายได้สทุธิของรัฐบาลในเดือนตลุาคมสงูกวา่

เดือนเดียวกนัของปีก่อน แตก่ารเบกิจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจําปีและการเบกิจา่ยจากงบลงทนุของ

รัฐวิสาหกิจปรับตวัลดลง โดยหนีส้าธารณะ ณ สิน้เดือนกนัยายน 2556 มีจํานวน 5,430,560.0 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 45.5 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

  1.5  สถานการณ์ด้านการเงนิ ในเดือนตลุาคม สินเช่ือและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

ยงัคงขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง  เงินบาทแข็งคา่ขึน้เล็กน้อย เงินทนุเคล่ือนย้ายไหลออกสทุธิ  เน่ืองจาก

การออกไปลงทนุในตา่งประเทศของนกัลงทนุไทยเป็นสําคญั  และในเดือนพฤศจิกายนอตัราดอกเบีย้

นโยบายปรับลดลง 



  2. สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกในไตรมาสท่ีสามปรับตวัดีขึน้จากสอง

ไตรมาสแรกของปี โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตวัเร่งขึน้ตามการขยายตวัของอปุสงค์ภาคเอกชนในประเทศ  

เศรษฐกิจกลุม่ประเทศยโูรโซนฟืน้ตวัจากภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจอยา่งช้า ๆ  ในขณะท่ีเศรษฐกิจ

ญ่ีปุ่ นขยายตวัเร่งขึน้  โดยได้รับแรงสง่จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และเศรษฐกิจจีนยงัคงขยายตวัใน

เกณฑ์ท่ีนา่พอใจ 

  3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 และ 2557 เศรษฐกิจไทยในปี 2556 มีแนวโน้ม

ขยายตวัร้อยละ 3.0 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียทัง้ปีอยูท่ี่ร้อยละ 2.4  และบญัชีเดนิสะพดัขาดดลุร้อยละ 0.9 

ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ   ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2557  มีแนวโน้มขยายตวัในชว่งร้อยละ 4.0-

5.0 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียทัง้ปีอยูใ่นชว่ง ร้อยละ 2.1-3.1 และบญัชีเดนิสะพดัขาดดลุร้อยละ 0.6 ของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

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

 เอกสารชุดนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรีเท่านัน้ 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รับฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


