
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 18 กันยายน 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายอนุสรณ์  
เอ่ียมสะอาด  นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
    ยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาออกตาม 
    ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 530) 
    พ.ศ. 2554)  
    

เศรษฐกิจ – สังคม 
  3.  เรื่อง  โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 80 รูป                 
    น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
    พระบรมราชินีนาถ  
  8.  เรื่อง   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2556 

9.  เรื่อง  โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 และการขอขยายปริมาณและ 
    กรอบการใช้เงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 
 

การศึกษา 
 
  11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและ 
    ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาของ
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ....  
 
 

แต่งตั้ง 
  18.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  การแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการจําหน่ายน้ํามันดีเซลสําหรับ 
  ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร  
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงการคลัง)  
 3.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
 4.  รัฐบาลแคนาดาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
 5.  รัฐบาลราชอาณาจักรสเปนเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศ
  ไทย  
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 6.  การให้ความเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
  บริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย  
 7.  การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
 8.  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
 9.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีอีกวาระหนึ่ง 
 10.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 11.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  
  ระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) 
 12.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) 
 13.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
  (นักบริหารสูง)  
 14.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  
  ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม) 
 15.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
  (สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ)  
 16.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  
  ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 

********************************* 
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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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร        
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 530) พ.ศ. 2554)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 530) พ.ศ. 2554) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจริง  
  กค. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  
  1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 530) พ.ศ. 2554 ซ่ึงดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 
วันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2554) ได้กําหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ต่อเนื่องกัน โดยให้คงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้  
     1.1 ร้อยละ 23 ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555  
    1.2 ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับสองรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดมาท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  
  2. เนื่องจากในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีตามพระราชกฤษฎีกาในข้อ 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลอาจมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงระยะเวลาระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าสองรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงระยะเวลา
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงทําให้นิติบุคคลดังกล่าวไม่สามารถได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงจําเป็นต้องปรับปรุงพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 530) พ.ศ. 2554 โดยไม่
ต้องกําหนดจํานวนรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์  และปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สอดคล้องกันด้วย   
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและคงจัดเก็บใน
อัตราดังต่อไปนี้  
     1.1 ร้อยละ 23 ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 แต่ไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
    1.2 ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่ไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
   2. กําหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีทุนท่ีชําระ
แล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สําหรับกําไรสุทธิในส่วนท่ีเกิน 1 ล้านบาท ดังต่อไปนี้   
    2.1 ร้อยละ 23 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2555 แต่ไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
   2.2 ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป  
  ท้ังนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  
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เศรษฐกิจ – สังคม 
3. เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 80 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้พนักงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีเข้าร่วมอุปสมบทใน
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 80 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2555  ระหว่างวันท่ี 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2555 รวม 
16 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
8. เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามท่ี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ   

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2. ให้หน่วยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2556  
  ท้ังนี้ พม. และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ดังกล่าวไว้แล้ว  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  พม. รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้ง 2/2555   
เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็น
ประธาน มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประกอบด้วย มาตรการในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการดําเนินคดี  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ  ด้านการ
พัฒนากลไกเชิงนโยบาย  และด้านการพัฒนาและบริหารข้อมูล  โดยการดําเนินโครงการ 7 โครงการ วงเงินท้ังสิ้น 
152,961,772 บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบ 32 หน่วยงาน ดังนี้   

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน  : เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการตรวจและคุ้มครองแรงงาน  มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กรมการจัดหางาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมประมง  กรมเจ้าท่า  กองทัพเรือ  สํานักงาน
ปลัด พม.    

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย  : เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและความ 
เชี่ยวชาญในการดําเนินคดี และเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  กองบังคับการตํารวจท่องเท่ียว สํานักงานศาลยุติธรรม 
สํานักงานอัยการสูงสุด  กองบังคับการตํารวจน้ํา  กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานปลัด พม. สํานักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  
 3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวน ขยายผล ปราบปรามและจับกุมขบวนการ 
ค้ามนุษย์ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานสืบสวนและปราบปรามความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์  มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมการจัดหางาน  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
 4. โครงการพัฒนาคุ้มครองและส่งกลับ :  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการทางสังคม 
ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  และเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือผู้เสียหายในการดําเนินคดี รวมท้ังเพ่ือพัฒนา
กระบวนการส่งกลับ  มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการจัดหางาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

5. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าทุกรูปแบบ  : เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับ 
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ภาคส่วนต่าง ๆ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และเพ่ือสร้างหลักประกันการเข้าถึงความปลอดภัยจาก
การค้ามนุษย์  มีหน่วยงานรับผิดชอบ  ได้แก่  สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  กรมท่องเท่ียว 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน  กรมการกงสุล  
สํานักงานปลัด พม. TRAFCORD  มูลนิธิกระจกเงา  มูลนิธิผู้หญิง  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ 

6. โครงการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  : เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนา 
นโยบายเชิงรุก  สนับสนุนการศึกษาและวิจัยต่อต้านการค้ามนุษย์  มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  กรมการจัดหางาน 
กรมองค์การระหว่างประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด  สํานักงานปลัด พม.   

7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลการปราบปรามการดําเนินคดีการค้ามนุษย์  และการคุ้มครองผู้เสียหาย รวมท้ัง เพ่ือติดตาม
สถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  มีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ สํานักงานปลัด พม.  
 
9. เรื่อง โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 และการขอขยายปริมาณและกรอบการใช้เงิน 
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง 
ปี 2555  จากเดิมท่ีกําหนดเป้าหมายไว้จํานวน 11.11 ล้านตัน เพ่ิมเติมอีกจํานวน 2.20 ล้านตัน รวมเป็นปริมาณ 
13.31 ล้านตัน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
 

การศึกษา 
 
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ        
ใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดย
ตําแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กําหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่ง กําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และกําหนดให้มีกรรมการสรรหา (ร่างข้อ 2 ถึงร่างข้อ 7 และร่าง
ข้อ 9)   
   2. กําหนดให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีอํานาจสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
(ร่างข้อ 10)   
   3. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา (ร่างข้อ 11 ถึงร่างข้อ 20)  
   4. กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับแต่งต้ังคณะกรรมการ การดําเนินการของคณะกรรมการ และการ
จัดทําแผน ข้ันตอน และกรอบเวลาในการตรวจสอบ (ร่างข้อ 21 ถึงร่างข้อ 24)  
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แต่งตั้ง 
18.  เรื่อง แต่งตั้ง 
 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการจําหน่ายน้ํามันดีเซลสําหรับชาวประมงในเขต
ต่อเนื่องของราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการจําหน่ายน้ํามันดีเซลสําหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้เพ่ิมผู้แทนจากศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นกรรมการด้วย ตามความเห็นของกระทรวงกลาโหม โดย
กระทรวงการคลังไม่ต้องออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวอีก   
  องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการจําหน่ายน้ํามันดีเซลสําหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรมีดังนี้   
   องค์ประกอบ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานหรือผู้แทน ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต เป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองอธิบดีกรมสรรพสามิตท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย ผู้อํานวยการสํานัก
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทน
กรมประมง ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้แทนกองบังคับการตํารวจน้ํา ผู้แทน
กองทัพเรือ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต กรมสรรพสามิต เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และหัวหน้าส่วนป้องกันและปราบปราม 1 กรมสรรพสามิต เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ   
  อํานาจหน้าท่ี  
  1. กํากับ ดูแล ให้การปฏิบัติตามโครงการจําหน่ายน้ํามันดีเซลสําหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง เกิด
ความรัดกุม และมีประสิทธิภาพ  
   2. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเตรียมการ
ดําเนินงานและเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีอาจมีข้ึนจากการดําเนินโครงการ  
  3. ประเมินผลโครงการ และรายงานผลของโครงการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติทราบ  
  4. มีอํานาจขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการเชิญมาประชุมชี้แจงเม่ือมีความจําเป็น  
  5. มีอํานาจแต่งต้ังคณะท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคล เพ่ือให้ดําเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
  2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายธวัช นิ่มนวลศรี ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมสรรพากร ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางวิไล บัณฑิตานุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน
สาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
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อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 25 เมษายน 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  4. รัฐบาลแคนาดาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย ว่า 
รัฐบาลแคนาดามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายฟิลิป คาลเวิร์ต (Mr. Philip Calvert) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งแคนาดาประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน         
นายรอน ฮอฟฟ์มันน์ (Mr. Ron Hoffmann) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
   
  5. รัฐบาลราชอาณาจักรสเปนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจํา
ประเทศไทย ว่า รัฐบาลราชอาณาจักรสเปนมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมเรโน ไรย์มุนโด 
(Ms. Maria del Carmen Moreno Raymundo) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
ราชอาณาจักรสเปนประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทนนายอิกนาเซียว ซากัซ 
เตมปราโน (Mr. Ignacio Sagaz Temprano) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ   
 
  6. การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร (Chief 
Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนาย Rosli bin Boni เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2559 ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ  
 
  7. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 
14 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
เป็นต้นไป  
 
   8. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายศิริ  เลิศธรรมเทวี  ท่ีปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร
สูง) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้ครบเกษียณอายุราชการ 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
  
  9. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีอีกวาระหนึ่ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พลตํารวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
พลังงาน  ซ่ึงครบวาระ 1 ปี  วันท่ี 7 กันยายน 2555 และนายจุลพงษ์  โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะครบวาระ 1 ปี วันท่ี 4 ตุลาคม 2555 ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีอีกหนึ่งวาระ ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ 
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  10. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตและอธิบดี 
จํานวนรวม 4  ราย  โดยตําแหน่งเอกอัครราชทูตได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ  ดังนี้  
   1. นายรัชนันท์ ธนานันท์  อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดํารง 
ตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์  
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
   2. นายวรเดช  วรีะเวคิน กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง  
มาเลเซีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย สืบแทนนายรัชนันท์ ธนานันท์ 
   3. นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียตะวันออก ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
   4. นายดํารง  ใคร่ครวญ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมสารนิเทศ ดํารงตําแหน่งอธิบดี  
(นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียตะวันออก สืบแทนนายภาสกร ศิริยะพันธุ์  

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

  11. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 จํานวน 8 ราย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
  1. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
  2. นายบุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  3. นายอภิชัย มงคล รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  4. นายสมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
  5. นายวชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต 
  6. นายเจษฎา โชคดํารงสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมอนามัย 
  7. นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
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  8. นายชาญวิทย์ ทระเทพ นายแพทย์ (ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ กลุ่มท่ีปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) 
ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  12. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
คมนาคม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ดํารง
ตําแหน่งตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  ดังนี้  
   1. พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ โอนย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ปลัดกระทรวงคมนาคม  
   2. นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม โอนย้ายไปดํารงตําแหน่งอธิบดี            
กรมทางหลวง 
   ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  13. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ 
(นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ตามท่ีสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  14. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
ยุติธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงยุติธรรม จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  ดังนี้  

1. พันตํารวจเอก โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์  อธิบดี (บริหาร ระดับสูง) กรมคุมประพฤติ กระทรวง 
ยุติธรรม   ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (บริหารระดับสูง)  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ  กระทรวงยุติธรรม  

2. นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  (บริหาร ระดับสูง)  สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี  (บริหาร ระดับสูง)  กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม   
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เพ่ือทดแทนตําแหน่งผู้ครองตําแหน่งอยู่เดิมโอนไปดํารงตําแหน่งทดแทนตําแหน่งท่ี
เกษียณอายุราชการ และเพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติราชการ  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

 
  15. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สํานักงานสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความ
ม่ันคงแห่งชาติ ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  16. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  



 10 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซ่ึงเป็น
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง จํานวน 2 ราย  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
  1. นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    
   2. รับโอน นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหาร  
ระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

 
 
 
 

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


