
   วนันี ้(25 มีนาคม 2557) เม่ือเวลา 09.30  น. ณ ห้องห้วยจรเข้  โรงเรียนนายร้อยตํารวจ               
สามพราน อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญั 
ดงันี ้
 
 1.  เร่ือง  ภาวะสงัคมไทยไตรมาสท่ีส่ี และภาพรวมทัง้ปี 2556 
 2.  เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ี ทัง้ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 
 3.  เร่ือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานตา่งด้าวสญัชาตเิมียนมา ลาว และกมัพชูา  
                                    ท่ีผ่านการพิสจูน์สญัชาตซิึง่ครบกําหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี 
 4.  เร่ือง  ขออนมุตัเิปิดสถานกงสลุกิตตมิศกัดิส์าธารณรัฐชิลีประจําจงัหวดัภเูก็ต และ 
   แตง่ตัง้กงสลุกิตตมิศกัดิ์ 
 5.  เร่ือง  รัฐบาลราชอาณาจกัรกมัพชูาเสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจําประเทศไทย 
 6.  เร่ือง  รัฐบาลมอนเตเนโกรเสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจําประเทศไทย 
 7.  เร่ือง  รัฐบาลราชอาณาจกัรนอร์เวย์เสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจําประเทศไทย 
 8.  เร่ือง  ขออนมุตัเิปิดสถานกงสลุกิตตมิศกัดิย์เูครนประจําเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุและ
   แตง่ตัง้กงสลุกิตตมิศกัดิฯ์  
 9.  เร่ือง  การโอนข้าราชการมาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย 
   ข้าราชการประจํา (นกับริหารระดบัสงู)  (สํานกันายกรัฐมนตรี)  
 10. เร่ือง   ขออนมุตัยิกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (สํานกันายกรัฐมนตรี)  
 11.   เร่ือง   คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 24/2557 เร่ือง  แตง่ตัง้คณะบคุคลเป็นท่ีปรึกษาใน
   การแก้ไขปัญหาความไมส่งบเรียบร้อย  
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
1. เร่ือง ภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ีส่ี และภาพรวมทัง้ปี 2556 
                   คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบภาวะสงัคมไทยไตรมาสท่ีส่ี และภาพรวมทัง้ปี 2556 ตามท่ี 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) เสนอ 
                   สาระสาํคัญของเร่ือง 
                   สศช. รายงานว่า ได้เผยแพร่รายงานภาวะสงัคมไทยของไตรมาสท่ีส่ีและภาพรวมทัง้
ปี 2556 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 24 กมุพาพนัธ์ 2557 โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้
                   1. ภาวะสังคมไตรมาสท่ี 4/2556 และแนวโน้มปี 2557 
                   ในภาพรวมภาวะการจ้างงานลดลง อตัราการวา่งงานสงูขึน้เล็กน้อยและประชาชนยงัมีรายได้
จากเงินเดือนและคา่จ้างเพิ่มขึน้ สว่นภาวะสงัคมด้านสขุภาพพบวา่ ผู้ ป่วยโรคเฝ้าระวงัมีจํานวนลดลง และ
ยงัคงต้องเฝ้าระวงัโรคปอดอกัเสบและไข้หวดัใหญ่ท่ีแพร่ระบาดอยา่งตอ่เน่ือง อบุตัเิหตจุราจรลดลง ในขณะ
ท่ีปัญหาอาชญากรรมโดยรวมดีขึน้ แม้ว่าคดียาเสพตดิจะยงัคงเพิ่มขึน้ สําหรับความเคล่ือนไหวทางสงัคม 
ท่ีสําคญั ท่ีต้องติดตามและเฝ้าระวงั ได้แก่ ปัญหาเดก็และเยาวชน การเจ็บป่วยโรคเรือ้รัง รายได้ รายจา่ย
และหนีส้ินครัวเรือนและการค้ามนษุย์ 
                   2. ความเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีสาํคัญ 
                             2.1 พัฒนาการเดก็และวัยรุ่น 
                             เดก็และวยัรุ่นยงัมีปัญหาท่ีต้องเร่งแก้ไขในหลายเร่ือง คือภาวะโภชนาการของเดก็ การ
เข้าถึงการศกึษาอยา่งทัว่ถึงและมีคณุภาพ และแมว่ยัใส โดยมีปัญหาทัง้ภาวะโภชนาการเกินและขาด
สารอาหารในเดก็ยากจนซึง่ส่งผลตอ่การพฒันาสมองและภมูิคุ้มกนั ด้านการศกึษาพบวา่ เด็กไทยยงัไมไ่ด้
รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานครบถ้วน โดยเฉพาะเดก็มธัยมปลายมีอตัราเข้าเรียนเพียงร้อยละ 73.18 ขณะท่ี
ผลสมัฤทธ์ิการศกึษายงัคอ่นข้างต่ํา โดยผลการประเมินของโครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาตขิอง
ประเทศสมาชิก องค์กรเพ่ือความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ (Programme for International  Student 
Assessment :PISA) ปี 2012 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ การอา่น และวิทยาศาสตร์ยงัต่ํากว่าคา่เฉล่ียในแต่
ละวิชา ในสว่นของแมว่ยัใสมีแนวโน้มเพิ่มขึน้และอายนุ้อยลง โดยแม่อาย ุ15-19 ปี มีอตัราการคลอดตอ่
ประชากรกลุม่อายเุดียวกนัพนัคน เพิ่มขึน้จาก 50.1 ในปี 2551 เป็น 53.8 ในปี 2555 นอกจากนีย้งัพบว่า
เดก็วยัรุ่นมีเพศสมัพนัธ์เพิ่มขึน้โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิง ขณะท่ีการป้องกนัยงัมีน้อย จงึจําเป็นต้องมีการพฒันา
เดก็และวยัรุ่นไทยเร่ิมตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์ทัง้ในเร่ืองสขุภาพและการศกึษา ด้วยการให้สารอาหารท่ีจําเป็นแก่
แมแ่ละเดก็ การสง่เสริมโภชนาการท่ีเหมาะสม การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายท่ีไมใ่ชก่ารศกึษาเพ่ือให้เดก็ยากจน
สามารถคงอยูใ่นระบบการศกึษา รวมทัง้การจดัการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดการออกจากการเรียนของแม่
วยัใส 
                             2.2 รายได้ รายจ่าย และหนีส้ินครัวเรือน 
                                      ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของสํานกังานสถิติแหง่ชาตพิบว่า รายได้
ครัวเรือนตอ่เดือนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.6 ขณะท่ีรายจา่ยครัวเรือนเฉล่ียเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 5.2 ครัวเรือน มีหนีส้ินเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.7 อยา่งไรก็ตาม สดัสว่นครัวเรือนท่ีเป็นหนีล้ดลงจากร้อยละ 
55.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 54.4 ในปี 2556 โดยเป็นการก่อหนีเ้พ่ือใช้ซือ้หรือเชา่ซือ้บ้านและท่ีดนิเพิ่มขึน้
ร้อยละ 17.0 ตอ่ปี หนีเ้พ่ืออปุโภคบริโภคเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.8 ตอ่ปี (ซึง่รวมหนีเ้พ่ือซือ้รถยนต์ตามมาตรการ
คืนภาษีรถยนต์คนัแรก) และหนีเ้พ่ือใช้ในการเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 ตอ่ปี สําหรับในชว่งคร่ึงหลงัของปี 



2556 แนวโน้มการใช้จา่ยและก่อหนีค้รัวเรือนชะลอตวัลง ดงัเห็นจากเคร่ืองชีก้ารใช้จา่ยภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 2.9 
                             2.3 การค้ามนุษย์ 
                                       ไทยยงัคงถกูจดัอนัดบัให้เป็นประเทศท่ีต้องจบัตามองด้านการค้ามนษุย์ 
(Tier 2 Watch List) เป็นปีท่ีส่ีตัง้แตปี่ 2553 เป็นต้นมา เน่ืองจากไทยยงัได้รับการผอ่นผนัและให้จดัทํา
รายงานแสดงแนวทางและมาตรการท่ีได้ดําเนินการเพิ่มขึน้ในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 
อยา่งไรก็ดี ในปี 2556 ไทยได้พยายามเร่งรัดการดําเนินการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ตาม
ข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา เพ่ือนําไปสูก่ารประเมินรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ประจําปี ค.ศ. 
2014 ของกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ดําเนินการท่ีสําคญั ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการค้า
มนษุย์ในอตุสาหกรรมประมง การจดัระบบแรงงานตา่งด้าว การบรูณาการการชว่ยเหลือเดก็ สตรี ผู้สงูอาย ุ
และคนพิการ ภายใต้ช่ือ “OSCC ศนูย์ชว่ยเหลือสงัคม”การเร่งรัดการดําเนินคดีกบัผู้กระทําความผิดฐานค้า
มนษุย์และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง การติดตามตวัผู้กระทําความผิดมาลงโทษ การคดัแยก
ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ และการประกาศใช้พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการมีสว่นร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาตมีิประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 
2. เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ี ทัง้ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 
  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิ(สศช.) เสนอ 
  สาระสาํคัญของเร่ือง 
  1. ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 
      เศรษฐกิจไทยโดยรวมทัง้ปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 2.9 ชะลอตวัคอ่นข้างมากจากท่ี
ขยายตวัร้อยละ 6.5 ในปี 2555 เน่ืองจากฐานการใช้จา่ยครัวเรือนและการลงทนุเอกชนในชว่งคร่ึงหลงัปี 
2555 สงูกวา่แนวโน้มปกต ิโดยท่ีสว่นหนึง่เป็นผลจากการดําเนินมาตรการคืนภาษีรถยนต์คนัแรกท่ีสง่ผลให้
ยอดจําหนา่ยรถยนต์นัง่สงูถึง 211,474 คนั ในไตรมาสส่ีปี 2555 จงึสง่ผลให้อปุสงค์ในประเทศรวมชะลอตวั
ลงมาก ประกอบกบัในช่วงปลายปีความเช่ือมัน่ของประชาชนลดลง การใช้จา่ยของครัวเรือนโดยรวมทัง้ปี
จงึขยายตวัเพียงร้อยละ 0.2 การลงทนุภาคเอกชนหดตวัร้อยละ 2.8 และการใช้จา่ยรัฐบาลและการลงทนุ
ภาครัฐก็ชะลอตวัลงและปริมาณการสง่ออกสินค้าและบริการยงัชะลอตวั เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกยงัอยูใ่น
ชว่งแรกของการฟืน้ตวั รวมทัง้สินค้าสง่ออกเกษตรประสบปัญหาโรคตายดว่นในกุ้งและสินค้าอตุสาหกรรม
กลุม่อิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถปรับตวัทนักบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตหนว่ยความจําของ
ฮาร์ดดสิก์ท่ีก้าวหน้ามากขึน้ โดยรวมทัง้ปี 2556 มลูคา่การสง่ออกสินค้าเท่ากบั 225,397 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.2  
  การใช้จา่ยและการสง่ออกท่ีชะลอตวัสง่ผลให้การผลิตในทกุสาขาชะลอลงทัง้ปี 2556 ภาค
เกษตรกรรมขยายตวัร้อยละ 1.4 ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 0.1 ภาคการก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 
1.2  และสาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 12.1 โดยมีนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติรวมทัง้สิน้ 26.7 ล้าน
คน เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.6 
  อยา่งไรก็ดี เศรษฐกิจยงัคงมีเสถียรภาพท่ีมัน่คงโดยท่ีอตัราการว่างงานทัง้ปีเทา่กบัร้อยละ 
0.7 อตัราเงินเฟ้อเท่ากบัร้อยละ 2.2 และดลุบญัชีเดนิสะพดัขาดดลุร้อยละ 0.6 ตอ่ GDP 



  2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557 
  สมมตฐิานการประมาณการในครัง้นี ้ประกอบด้วย เศรษฐกิจโลกขยายตวัร้อยละ 3.6    
เร่งตวัขึน้จากร้อยละ 3.1 ในปี 2556 ราคานํา้มนัดบิดไูบจากเฉล่ียร้อยละ 102.5 – 107.5 ดอลลาร์สหรัฐ  
ตอ่บาร์เรล ปรับลดจาก 105 – 110 ดอลลาร์สหรัฐตอ่บาร์เรลในการประมาณการครัง้ท่ีแล้วและคา่เงินบาท
เฉล่ีย 32.0 – 33.0 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนคา่ลงจากเดมิซึง่คาดวา่จะเฉล่ีย 31.5 – 32.5 บาทตอ่
ดอลลาร์สหรัฐ 
  สศช. คาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 ดีขึน้จาก
การขยายตวัร้อยละ 2.9 ในปี 2556 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัจากภาคการสง่ออกท่ีคาดว่าจะ    
ฟืน้ตวัตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.6 เร่งตวัขึน้จากร้อยละ 3.1 ในปี 2556 
การทอ่งเท่ียวท่ียงัมีแนวโน้มขยายตวัได้ตอ่เน่ือง โดยคาดวา่จํานวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาตจิะเพิ่มขึน้เพียง
ร้อยละ 3.0 ต่ํากว่าประมาณการครัง้ก่อนและอตัราการขยายตวัในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา และการเบกิจ่าย
งบประมาณของภาครัฐในส่วนท่ีได้มีการผกูพนัไว้แล้ว รวมทัง้การลงทนุภาคเอกชนยงัมีแนวโน้มขยายตวัได้ 
โดยเฉพาะโครงการลงทนุท่ีขอรับอนมุตัสิง่เสริมการลงทนุไว้แล้วและสามารถเข้าสูข่ัน้ตอนการอนมุตัใินชว่ง
คร่ึงหลงัของปีได้ โดยคาดวา่การปรับปรุงนโยบายการสง่เสริมการลงทนุจะมีความชดัเจนขึน้ในชว่งคร่ึงหลงั
ของปี 
  โดยรวมจงึคาดวา่ข้อจํากดัของอปุสงค์ภายในประเทศท่ียงัออ่นตวัจะทําให้อตัราการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจต่ํากว่าร้อยละ 4.0 – 5.0 ท่ีเคยประมาณการไว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 
เน่ืองจากความลา่ช้าของการดําเนินการตามแผนการลงทนุของภาครัฐและการบริโภคภายในประเทศท่ี
ยงัคงออ่นตวัตอ่เน่ือง 
 สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคาดวา่จะยงัอยูใ่นเกณฑ์ดีโดยอัตราเงนิเฟ้อยงัมี
แนวโน้มท่ีจะอยูใ่นชว่งร้อยละ 1.9 – 2.9 เน่ืองจากอปุสงค์ภายในประเทศยงัขยายตวัไมม่าก ประกอบกบั
ราคานํา้มนัเพิ่มขึน้ไมม่าก อัตราการว่างงานจะยงัต่ําไมเ่กินร้อยละ 1 ดุลบัญชีเดนิสะพัดซึง่คาดว่าจะ
ขาดดลุร้อยละ 0.2 ของ GDP ลดลงจากการขาดดลุร้อยละ 0.6 ของ GDP ในปี 2556 

 
3. เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาตเิมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีผ่านการ
พสูิจน์สัญชาตซิึ่งครบกาํหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานตา่งด้าวสญัชาตเิมียนมา ลาว และ
กมัพชูา ท่ีผา่นการพิสจูน์สญัชาตซิึง่ครบกําหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ตามท่ีกระทรวงแรงงาน เสนอ โดย
ผอ่นผนัให้แรงงานตา่งด้าวสญัชาตเิมียนมา ลาว และกมัพชูา ท่ีได้รับการพิสจูน์สญัชาตซิึง่ครบกําหนด
วาระการจ้างงาน 4 ปี ท่ีถือหนงัสือเดนิทาง (Passport) หนงัสือเดนิทางชัว่คราว (Temporary Passport) 
หรือเอกสารรับรองบคุคล (Certificate of Identity) แตอ่าศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเกินกวา่ระยะเวลาท่ีได้รับ
อนญุาต อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 180 วนั หรือจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชดุใหมท่ี่
สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ เพ่ือให้นายจ้างพาแรงงานตา่งด้าวไปขอรับการตรวจลงตราและประทบัตรา
อนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร ขอรับใบอนญุาตทํางาน ตามขัน้ตอนและสถานท่ีท่ีกรมการจดัหางาน
กําหนด 

 
4. เร่ือง ขออนุมัตเิปิดสถานกงสุลกิตตมิศักดิ์สาธารณรัฐชิลีประจาํจังหวัดภูเก็ต และแต่งตัง้กงสุล
กิตตมิศักดิ์ 



  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัเิปิดสถานกงสลุกิตตมิศกัดิส์าธารณรัฐชิลีประจําจงัหวดัภเูก็ต 
และแตง่ตัง้ นางนนัทนา วงศ์สตัยนนท์ เป็นกงสลุกิตตมิศกัดิฯ์ โดยมีเขตกงสลุครอบคลมุจงัหวดัภเูก็ต กระบ่ี 
และพงังา ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ 
 
5. เร่ือง รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัติามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา วา่ รัฐบาลราชอาณาจกัรกมัพชูามีความประสงค์ขอแตง่ตัง้ นางอีต โซเฟีย (Mrs. Eat 
Sophea) ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มีอํานาจเตม็แหง่ราชอาณาจกัรกมัพชูาประจําประเทศ
ไทยคนใหม ่โดยมีถ่ินพํานกั ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นางย ูออย (Mrs. You Ay) ตามท่ีกระทรวงการ
ตา่งประเทศ เสนอ 
  
6. เร่ือง รัฐบาลมอนเตเนโกรเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรี มีมตอินมุตัติามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบดูาเปสต์ 
ฮงัการี วา่ รัฐบาลมอนเตเนโกร มีความประสงค์ขอแตง่ตัง้ นายวลาดีมีร์ ราดโูลวิช (Mr. Vladimir 
Radulovic) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มีอํานาจเตม็แหง่มอนเตเนโกรประจําประเทศไทย 
คนแรก โดยมีถ่ินพํานกั ณ กรุงพอดกอรีตซา มอนเตเนโกร ตามท่ี กระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ 
  
7. เร่ือง รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศไทย 
                    คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัติามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรนอร์เวย์
ประจําประเทศไทยว่า รัฐบาลราชอาณาจกัรนอร์เวย์มีความประสงค์ขอแตง่ตัง้ นายเชทิล เพาล์เซน (Mr. 
Kjetil Paulsen) ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มีอํานาจเตม็แหง่ราชอาณาจกัรนอร์เวย์ประจํา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานกั ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นางคทัยา คริสทีนา โนร์ดการ์ด (Mrs. 
Katja Christina Nordgaard) ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ 
  
8. เร่ือง ขออนุมัตเิปิดสถานกงสุลกิตตมิศักดิ์ยูเครนประจาํเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและแต่งตัง้
กงสุลกิตตมิศักดิ์ฯ  
     คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัเิปิดสถานกงสลุกิตตมิศกัดิย์เูครนประจําเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ 
และแตง่ตัง้ นางสาวบงัอร จานสนัเทียะ เป็นกงสลุกิตตมิศกัดิย์เูครนประจําเมืองพทัยา โดยมีเขตกงสลุ
ครอบคลมุจงัหวดัชลบรีุ ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ 
 
9. เร่ือง การโอนข้าราชการมาแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ
ประจาํ (นักบริหารระดับสูง)  (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัรัิบโอนและแตง่ตัง้ พลโท ภราดร พฒันถาบตุร  เลขาธิการสภา
ความมัน่คงแหง่ชาติ   (นกับริหารระดบัสงู)  สํานกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ  ให้ดํารงตําแหนง่ท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา  (นกับริหารระดบัสงู)  สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานกั
นายกรัฐมนตรี  โดยให้กําหนดช่ือในสายงานตามตวับคุคลผู้ได้รับแตง่ตัง้ โดยยงัคงตําแหนง่ในสายงานเดมิ
และให้ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง่ และสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับอยูเ่ดมิ ตามท่ีสํานกั
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ เป็นต้นไป   



 
10. เร่ือง  ขออนุมัติยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรี (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัยิกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554  ท่ีอนมุตัรัิบ
โอนและแตง่ตัง้  นายถวิล เปล่ียนศรี  เลขาธิการสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ(นกับริหารระดบัสงู)  สํานกังาน
สภาความมัน่คงแหง่ชาติ  ให้ดํารงตําแหนง่ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา  (นกับริหาร
ระดบัสงู)  สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานกันายกรัฐมนตรี  ทัง้นี ้เพ่ือให้ นายถวิล เปล่ียนศรี ได้กลบัสู่
ตําแหนง่ เลขาธิการสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ ตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 2554  ตามคําพิพากษาศาล
ปกครองสงูสดุ   คดีหมายเลขดํา ท่ี อ.992/2556  คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 33/2557  ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 
2557  ตามท่ีสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
11.  เร่ือง  คาํส่ังสาํนักนายกรัฐมนตรีท่ี 24/2557 เร่ือง  แต่งตัง้คณะบุคคลเป็นท่ีปรึกษาในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย  
  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 24/2557 เร่ือง  แตง่ตัง้คณะ
บคุคลเป็นท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไมส่งบเรียบร้อย  
    ตามท่ีได้มีประกาศพืน้ท่ีปรากฏเหตกุารณ์อนักระทบตอ่ความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร  ในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบรีุ อําเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี และ
อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นพืน้ท่ีปรากฏเหตกุารณ์อนักระทบตอ่ความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัรระหว่าง วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2557 และได้มีคําสัง่กอง
อํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรจดัตัง้ศนูย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ขึน้ตอ่
กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร โดยมีร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ อํานวยการศนูย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย นัน้ 

         เพ่ือให้การบริหารราชการแผน่ดนิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านการวางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ตรวจสอบ บรูณาการ การดแูลประชาชนให้ปลอดภยัทัง้ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน และให้
สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐปฏิบตังิานเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินการของศนูย์อํานวยการรักษาความ
สงบเรียบร้อย อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ 
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจงึออกคําสัง่แตง่ตัง้คณะบคุคลเป็นท่ีปรึกษาในการปฏิบตังิานของศนูย์
อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ดงัตอ่ไปนี ้    1. นายสรุพงษ์   โตวิจกัษณ์ชยักลุ  รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ เป็นประธานท่ีปรึกษา    2. นายปลอดประสพ  สรัุสวดี รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นท่ีปรึกษา 3. นายพีรพนัธุ์  พาลสุขุ  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นท่ีปรึกษา  

 ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2557  ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2557 
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