
http://www.thaigov.go.th                                                          วันท่ี  3  กรกฎาคม 2555 
 
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์            
เอ่ียมสะอาด    นายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา รองโฆษกประจําสําน ัก
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎมาย 
 5.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้
   เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
   แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2555 
 7.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติ  
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
   เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  พ.ศ. .... 
 8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
   พระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ   สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน 
   โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555  
   พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ 
 10.  เรื่อง   รายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ประจําปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2554  
 11.   เรื่อง    รายงานการเงินรวมภาครัฐ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

สังคม 
 22.  เรื่อง  การจัดทําเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา 
   ลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ 
   ชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 

 
แต่งตั้ง 

 
 30. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1.  ขออนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษามาเป็นข้าราชการพล 
   เรือนสามัญและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  2.  รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  3.  การยกระดับหัวหน้าสํานักงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เป็น 
   เอกอัครราชทูต  
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  4.  ขอเพ่ิมเติมผู้แทนองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและ 
   ช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย  (คณะกรรมการต่าง ๆ  ท่ีแต่งต้ังโดยมติ
   คณะรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคม) 
  5.  ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
  6.  การแต่งต้ังประธานท่ีปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี 
   7.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ  
  8.  การแต่งต้ังประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
  9.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   (กระทรวงคมนาคม)  
 

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

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 
5. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่าย
เงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้   
   สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ  
   แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการ
วางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เพ่ือให้สามารถจัดหาและดําเนินการโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศได้อย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศเป็นไปอย่างทันต่อสถานการณ์  และสอดคล้องกับลักษณะโครงการท่ีไม่สามารถนํา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุฯ มาใช้บังคับได้   
 
6. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2555 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้นําข้ึนทูลเกล้าถวายฯ ต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง  
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 ได้บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
ท่ัวไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภา เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็น             
ครั้งแรก    เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญท่ัวไป  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง  ๆ  ให้มีกําหนดเวลา 120 วัน          
ซ่ึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2554 เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในวันท่ี 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554 และพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2554 ซ่ึงกําหนดให้ปิดประชุม
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป  ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แล้ว ดังนั้น   จึงสมควรเรียกประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญท่ัวไปสําหรับปี 2555 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป   เพ่ือให้เป็นไปตามความใน
มาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  2. สลค. จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2555 ข้ึน 
เพ่ือให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
7. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิม        
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามตลอดจนวัน เดือน ปีของร่างกฎกระทรวงฯ ส่งไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป    
  สาระสําคัญ / ข้อเท็จจริง 
  การจัดทําเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  พ.ศ. ....  เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านท่ีทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ล้วนแต่
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เพ่ือให้พสกนิกรท่ัวไปมีความเป็นอยู่ท่ีดีและเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ   ซ่ึงกระทรวงการคลังได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกดังกล่าว ตามแบบท่ีทูลเกล้าฯ ถวาย ซ่ึงได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว 
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม                    
โอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ   สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม              
พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิม                  
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี  
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   และส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามตลอดจนวัน  เดือน ปี 
ของร่างกฎกระทรวงฯ ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
  สาระสําคัญ/ข้อเท็จจริง 
  การจัดทําเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  สยามมกุฎราชกุมาร ให้แผ่ไพศาลท้ังภายในประเทศและนานาประเทศ 
ตลอดจนน้อมนําจิตใจของปวงชนชาวไทย ให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี อีกท้ังสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อประชาชนท่ัวไป ซ่ึงกระทรวงการคลังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญ
กษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว ตามแบบท่ีทูลเกล้าฯ ถวาย และได้รับพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตแล้ว  
 

เศรษฐกิจ 
10. เรื่อง  รายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) เสนอ 
ดังนี้  
  1. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ 
กขร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  2. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 – 2558 สําหรับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ และมอบหมายให้ นางนลินี ทวีสิน  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ
ประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพ 
  สาระสําคัญแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555-2558 ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิได้รู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน  มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสิทธิการได้รู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชนท่ีกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย เช่น การจัด
ข้อมูลข่าวสารเอกสารพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  การจัดหาข้อมูลให้ตามคําขอเฉพาะราย  และการส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการโดยผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชน 
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  2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้นการสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการพัฒนาการจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เช่น การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ การจัดการความรู้และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย  รวมท้ังการยกระดับ
ข้อมูลข่าวสารไปสู่การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
  3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความโปร่งใสและการใช้อํานาจรัฐอย่างเป็นธรรม  มุ่งเน้นการศึกษา
วิจัยเพ่ือพัฒนากฎหมายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการติดตามและประเมินผลความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส ท่ีกําหนดข้ึนโดยพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ความโปร่งใสและการใช้อํานาจรัฐเป็นการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากล  
  4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  มุ่งเน้นการบริหารจัดการและ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารของราชการในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  

11.  เรื่อง   รายงานการเงินรวมภาครัฐ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  2. เห็นชอบข้อเสนอแนะในประเด็นสําคัญต่าง ๆ  เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณา
ดําเนินการ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า  
  1. กค. มีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
รัฐบาลและกระทรวงการคลังมีข้อมูลทางการเงินการบัญชีในภาพรวมของประเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารสินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน 
  2. กรมบัญชีกลางจึงได้รวบรวมรายงานการเงินของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ  กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  รวม 8,082 หน่วยงาน จาก 8,392 หน่วยงาน   
คิดเป็นร้อยละ 96.31  เพ่ือจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยรวบรวมข้อมูล
รายงานการเงินสิ้นสุดถึงวันท่ี 31 มกราคม 2555  ท้ังนี้  รายงานดังกล่าวประกอบด้วย  รายงานการเงินรวมภาครัฐ
และรายงานการเงินตามกลุ่มหน่วยงาน  ผลการวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐและตามกลุ่มหน่วยงาน รวมถึง
หน่วยงานท่ีไม่รวมอยู่ในรายงานการเงินและหน่วยงานท่ีรวมอยู่ในรายงานการเงิน  
 3. ข้อเสนอแนะ  
 เพ่ือให้การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ มีความครบถ้วนสมบูรณ์น่าเชื่อถือ สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้องเห็นควรเสนอแนะในประเด็นสําคัญต่าง ๆ 
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้ 
   (1) ให้หน่วยงานทุกกลุ่มจัดทําบัญชีและรายงานการเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และส่งสําเนา
รายงานการเงินท่ีส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  ให้กรมบัญชีกลาง โดยเฉพาะในส่วนของรายงานการเงิน
ของ อปท. ให้ส่งสํานักงานคลังจังหวัดรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางต่อไป  ยกเว้นหน่วยงานในกลุ่มของรัฐวิสาหกิจ 
ยังคงส่งข้อมูลรายงานการเงินให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามเดิม 
  (2) ให้ผู้บริหารให้ความสําคัญงานบัญชีมากยิ่งข้ึน และให้กํากับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน          
วางแผนการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี  พร้อมท้ังรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือรายงาน           
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ กรณีมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องทันเหตุการณ์ต่อไป 
  (3) ให้ผู้บริหารระดับกรม/กระทรวง พิจารณาให้ความสําคัญในเรื่องอัตรากําลังและคุณสมบัติ
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัด ซ่ึงจําเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา
ด้านบัญชี และจะต้องมีการสอนงานการเงินและบัญชีให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
รวมท้ังพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีท่ีจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
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  (4) ผู้บริหารควรกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการ
จัดเก็บและนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน/รายได้ของหน่วยงาน/เงินนอกงบประมาณต่าง ๆ ให้มีการควบคุมดูแลการรับเงิน
และการออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการบันทึกรายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  (5) ผู้บริหารควรกําชับหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีการเงินของหน่วยงานให้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัดและรอบคอบ  โดยให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนอย่าง
สมํ่าเสมอ 
  (6) ผู้บริหารควรกําชับให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีตรวจสอบและบันทึก
รายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมท้ังให้มีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจําเดือน เพ่ือให้สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนและปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชีดังกล่าวให้
ถูกต้องก่อนจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน/ประจําปี 
  (7) ผู้บริหารควรกําชับให้หน่วยงานในสังกัดควบคุมดูแล และตรวจสอบบัญชีวัสดุและสินทรัพย์
ถาวรของหน่วยงานให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงและตรงกับทะเบียนคุมวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน หากพบ
ข้อผิดพลาดให้รายงานผู้บริหารและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วต่อไป 
  (8) จากผลการวิเคราะห์รายงานการเงินของหน่วยงานแต่ละกลุ่มมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   (8.1) กลุ่มรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ จากการวิเคราะห์พบว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่วนใหญ่เป็นท่ีราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ซ่ึงมีมูลค่าสูงถึง 3,368,157.91 ล้านบาท  รัฐบาลจึงควรบริหารจัดการท่ีดิน
ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้การใช้สินทรัพย์ของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ายิ่งข้ึน นอกจากนั้น จาก
การตรวจสอบรายงานของผู้สอบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) พบว่า กรมธนารักษ์บันทึกที่ดินราชพัสดุ
จํานวนดังกล่าวโดยไม่ได้แสดงมูลค่าตามราคาประเมินปัจจุบันให้ครบถ้วนหลังจากดําเนินการตามโครงการจัดทํา
ทะเบียนท่ีราชพัสดุรูปแบบใหม่ ท่ีดินบางส่วนท่ีไม่มีราคาทุนยังไม่มีการประเมินราคา จึงยังไม่ทราบมูลค่าท่ีถูกต้องของ
ท่ีราชพัสดุท้ังหมด ดังนั้น จึงเห็นควรให้กรมธนารักษ์บันทึกท่ีดินราชพัสดุให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้มีข้อมูลใน
การบริหารจัดการท่ีราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
   (8.2) กลุ่มกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จากการวิเคราะห์พบว่า กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สูงกว่าหน่วยงานทุกกลุ่ม เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนมีการใช้ทรัพยากร
บ า ง ส่ ว น ร่ ว ม กั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด้ ว ย  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ดั ง ก ล่ า ว แ ฝ ง อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง 
ส่วนราชการ ดังนั้น การพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนแก่กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จึงควรพิจารณา
ปัจจัยเหล่านี้ด้วย หรืออาจพิจารณาให้เงินทุนหมุนเวียนท่ีมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายนําเงินส่งคลังเช่นเดียวกับกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจ  
   (8.3) กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากการวิเคราะห์พบว่า อปท. มีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารเก็บไว้เป็นจํานวนมากถึง 271,272.61 ล้านบาท  ดังนั้น การจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนให้ อปท. จึงควร
คํานึงถึงต้นทุนทางการเงินจากการกู้เงินเพ่ือการบริหารการเงินการคลังของรัฐบาล และเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ควรเร่งรัดให้ อปท. ใช้จ่ายเงินในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และนโยบายของรัฐบาล   

ท้ังนี้ เพ่ือให้การกํากับดูแลการบริหารจัดการของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทุกกระทรวงให้ความสําคัญและกําชับหน่วยงานภายใต้สังกัดให้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะในข้อ 3. 
 

สังคม 
22. เรื่อง การจัดทําเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ                     
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม              
โอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ
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กฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ส่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ส่งไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป   

 
แต่งตั้ง 

30. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. ขออนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษามาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอรับโอน นางชวนี ทองโรจน์ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิตได้ตกลงยินยอมการโอนด้วยแล้ว  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2. รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจําประเทศไทย 
ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายวีเจซสลัฟ เกรเปิล (Mr. Vitezslav Grepl) ให้ดํารง
ตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ 
กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายมิลาน เซ็ดลาเช็ก (Mr. Milan Sedlacek) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  3. การยกระดับหัวหน้าสํานักงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เป็นเอกอัครราชทูต  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยกระดับหัวหน้าสํานักงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) และมีโครงสร้างกรอบอัตรากําลัง 7 คน (จาก
เดิม 3 คน)  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  ท้ังนี้  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีท่ีได้รับการจัดสรรไว้แล้ว  และเสนอต้ังงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณต่อไป  
 

  4. ขอเพ่ิมเติมผู้แทนองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศ
ยานและเรือท่ีประสบภัย  (คณะกรรมการต่าง ๆ  ท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคม) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ให้เพ่ิมเติมผู้แทนสํานักฝนหลวงและการบิน
เกษตร  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นองค์ประกอบกรรมการลําดับท่ี 16 ในคณะกรรมการแห่งชาติ
ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 
 

  5. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้  
   1. อนุมัติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 27 กันยายน 2537 เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประเด็นอนุมัติวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้มีการจับสลากออก 3 
คน เม่ือครบวาระของกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเหลืออยู่พิจารณาเสนอ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมจนครบ 7 คน จากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังต่อไป  
   2. อนุมัติแต่งต้ังบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  1) ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2) ศาสตราจารย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบําบัดโรคมะเร็ง ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ 3) นายประยูร      
กุนาศล อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ 4) ศาสตราจารย์อมร  ลีลารัศมี ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาอายุร
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 5) นายบุญปลูก ชายเกตุ อดีตเลขาธิการ ก.พ.         
6) นายนิพนธ์  ฮะกีมี รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 7) นางสาวรพีสุภา  หวังเจริญรุ่ง นักวิจัย
อาวุโส ผู้ช่วยผู้อํานวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป   
 
  6. การแต่งตั้งประธานท่ีปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 150/2555 เรื่อง แต่งต้ังประธานท่ีปรึกษา
นโยบายของนายกรัฐมนตรี ดังนี้  
  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมาย และ
นโยบายท่ีแถลงไว้ต่อรัฐสภา ตามมาตรา 176 และมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเป็นต้องอาศัยข้อมูล ความเห็น และหลักวิชาการหลายสาขา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี  
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ัง นายพันศักด์ิ  วิญญรัตน์ เป็นประธานท่ีปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมี
อํานาจหน้าท่ี ดังนี้  
   1. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้การ
นํานโยบายไปปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การต่างประเทศ การ
ปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการพัฒนา และการบริหารงานยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่ประเทศ  
   2. รวบรวมและติดตามข้อมูล และความเห็นจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมถึงการขอให้ส่งเอกสาร หรือเชิญเจ้าหน้าท่ีมาชี้แจงแสดงความเห็นหรือ
ตอบข้อซักถามประกอบการพิจารณา  
   3. ประสานงานและรับผิดชอบร่วมกับ ท่ีปรึกษา คณะท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการด้านอ่ืน ๆ ท่ี
นายกรัฐมนตรีได้แต่งต้ังหรือจะแต่งต้ังข้ึนภายหลังเฉพาะในส่วนการนํานโยบายไปปฏิบัติตามข้อ 1.  
   4. แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น  
   5. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
   ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอํานวยความสะดวกด้านสถานท่ีทําการ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ 
และงานธุรการให้แก่ประธานท่ีปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี และคณะทํางานท่ีจะแต่งต้ังข้ึนตามความจําเป็น  
  สําหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
จําเป็นในการปฏิบัติงานให้ได้รับการสนับสนุนตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป   
 
  7. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังนายประดิษฐ์  เอกมณี เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนนายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์ ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งด้วยการลาออก ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  8. การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอแต่งต้ัง พลอากาศเอก พงศธร  บัวทรัพย์ ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ แทน พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ซ่ึงขอลาออก
จากตําแหน่งต้ังแต่วันท่ี 8 กันยายน 2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  
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  9. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
คมนาคม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้  
  1. นายชัชวาลย์  บุญเจริญกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์  ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดํารง
ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายจํารูญ  ต้ังไพศาลกิจ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า  
   4. นายจุฬา  สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   

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


