
http://www.thaigov.go.th                                                      วันท่ี 21 พฤษภาคม 2556          
  
  วันนี้ เม่ือเวลา 10.00 น. ณ ห'องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ8 ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป9นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายภักดีหาญส8   หิมะทองคํา พร'อมด'วย ร'อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน8 
จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได'แถลงขCาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได'
ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  5.  เรื่อง  รCางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
   

เศรษฐกิจ- สังคม 
  9.  เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเรCงดCวนของรัฐบาล ด'านความม่ันคงและปลอดภัยของ
    ประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556  
 10.   เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเรCงดCวนของรัฐบาล ด'านสังคมและคุณภาพชีวิต ใน 
   สCวนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย8  นาคพงศ8)   
   ประจําเดือนมีนาคม 2556 
  11.  เรื่อง  รายงานการรับและการใช'จCายเงินรายได'ท่ีไมCต'องนําสCงเป9นรายได'แผCนดิน  
    ปJงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2552 (ฉบับปรับปรุง) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
    แหCงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 
  

แต�งตั้ง 
  19.  เรื่อง  แตCงต้ัง 
 1.  แตCงต้ังผู'ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี  
  (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) 
 2.  รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานเสนอขอแตCงต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  

 3. ขอความเห็นชอบให'นายวิทิต อรรถเวชกุล พ'นจากการดํารงตําแหนCง 
  ผู'อํานวยการองค8การเภสัชกรรม  

 4. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 111/2556 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ
  มอบอํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทน  
  นายกรัฐมนตรี และให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก 
  นายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแลแทน
  นายกรัฐมนตรี สําหรับสCวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค8การมหาชน และ 
  หนCวยงานของรัฐ 

5. การแตCงต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหนCงประเภทบริหาร 
 ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรรม)  

6. รับโอนและแตCงต้ังรองเลขาธิการ ศอ.บต.  
7. แตCงต้ังข'าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
8. แตCงต้ังกรรมการผู'ชCวยรัฐมนตรี  
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9. การให'ข'าราชการการเมืองพ'นจากตําแหนCง และการแตCงต้ังข'าราชการ
 การเมือง (กระทรวงการคลัง)  

10. การแตCงต้ังข'าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
11. แตCงต้ังข'าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)  
12. การแตCงต้ังข'าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
13. การแตCงต้ังข'าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

 ของมนุษย8)  
14. การแตCงต้ังข'าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
15. การแตCงต้ังข'าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
16. การแตCงต้ังข'าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
17. ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  

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

 เอกสารชุดนี้เป�นเอกสารข�าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท�านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ�ายทอดสดการแถลงข�าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�วนต�างจังหวัด  

รับฟ;งได<ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
5. เรื่อง ร�างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
                   คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มั ติ ให'รัฐมนตรีวC าการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 103 แหCงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ซ่ึงแก'ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 ออกประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซลออกไป            
อีก1 เดือน คือ ต้ังแตCวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   กําหนดให'ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไมCเกินร'อย
ละ 0.005 โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทตCอลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร8ของ
กรดไขมันผสมอยูC ไมCน'อยกวCาร'อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทตCอลิตร ออกไปอีก 1 เ ดือน คือ ต้ังแตC
วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
9. เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล ด0านความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน 
ประจําเดือนมีนาคม 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเรCงดCวนของรัฐบาล ด'านความม่ันคงและ
ปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556 ตามท่ี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน8ธํารง  
บุญทรงไพศาล) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน8ธํารง บุญทรงไพศาล) รายงานวCา หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบได0รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล ด0านความม่ันคงและปลอดภัยของ
ประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. สร0างความปรองดองสมานฉันท7ของคนในชาติและฟ:;นฟูประชาธิปไตย 
   1.1 คณะกรรมการอิสระวCาด'วยการสCงเสริมหลักนิติธรรมแหCงชาติ (คอ.นธ.) ได'แตCงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานท้ังหมด 5 คณะ 
   1.2 กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ได'จCายเงินเยียวยาผู'ท่ีได'รับผลกระทบจากเหตุการณ8ชุมนุม 
ทางการเมือง (เม่ือปJ 2548-2553) จํานวน 10 ราย เป9นเงิน 8,151,024 บาท 
   1.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 (พม.) ได'จCายเงินเยียวยาให'
ผู'เสียหายจํานวน 2,267 ราย เป9นเงิน 1,775 ล'านบาท 
  2. กําหนดให0การแก0ไขและป>องกันป?ญหายาเสพติดเป@น “วาระแห�งชาติ” โดยสํานักงาน ป.ป.ส. 
ได'ดําเนินการแก'ไขปYญหายาเสพติดในหมูCบ'าน/ชุมชน จํานวน 51,158 หมูCบ'าน/ชุมชน (ร'อยละ 60.67) เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนกุมภาพันธ8 2556 จํานวน 13,029 หมูCบ'าน/ชุมชน คิดเป9นสัดสCวนร'อยละ 15.45 สCวนการแก'ไขปYญหาผู'เสพ/               
ผู'ติดยาเสพติดโดยการนําเข'าสูCระบบบําบัดรักษาท้ัง 3 ระบบ จํานวน 138,368 ราย (ร'อยละ 46.12) เพ่ิมข้ึนจากเดือน
กุมภาพันธ8 2556 จํานวน 33,731 ราย คิดเป9นสัดสCวนร'อยละ 11.24 
  3. ป>องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย�างจริงจัง โดยสํานักงาน 
ก.พ.ร. ได'ปลูกจิตสํานึกและสร'างความตระหนักรู'โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข'าราชการต'นแบบท่ีมีความประพฤติดี 
ทุCมเทในการทํางาน ไมCทุจริต ซ่ึงโครงการได'เสร็จสิ้นแล'ว สCวนโครงการสร'างความโปรCงใสในการปฏิบัติราชการ  
(1 กรม 1 ปZองกันโกง) มีหนCวยงานท่ีสCงข'อเสนอการเปลี่ยนแปลงท่ีผCานการอนุมัติท้ังสิ้น 143 กรม และจังหวัด                     
จํานวน 76 จังหวัด 
  4. ส�งเสริมให0มีการบริหารจัดการน้ําอย�างบูรณาการและเร�งรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน โดย
สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหCงชาติ (สบอช.) ได'ดําเนินโครงการตามแผนแมCบทการบริหาร
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จัดการน้ําและสร'างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 ในพ้ืนท่ีลุCมน้ําเจ'าพระยา 8 ลุCมน้ํา และพ้ืนท่ีลุCมน้ําอ่ืน ๆ 17              
ลุCมน้ํา การบริหารจัดการน้ําอยCางบูรณาการและเรCงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน เพ่ือสCงน้ําและระบายน้ําในพ้ืนท่ี
เพาะปลูก 24.52 ล'านไรC การปZองกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจลดลง 60,000 ไรC      
รวมท้ังการกCอสร'างโครงการชลประทานขนาดใหญC 10 โครงการ (ผลการดําเนินการเฉลี่ยประมาณร'อยละ 12) 
  5. เร�งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินของประชาชนกลับมาสู�พ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต0 โดยสํานักงานสภาความม่ันคงแหCงชาติ (สมช.) ได'จัดทําโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต' พ.ศ. 2555 – 2557 ภายใต'วัตถุประสงค8 9 ข'อ ได'แกC การเสริมสร'างความ
ปลอดภัยให'กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต'และทุกคนในพ้ืนท่ีดํารงชีวิตได'ปกติสุข การขจัดและปZองกันไมCให'เกิด
เง่ือนไขท่ีหลCอเลี้ยงและเอ้ือตCอการใช'ความรุนแรงจากทุกฝ]าย ฯลฯ และได'จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาและ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในปJงบประมาณ พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2556 เพ่ือแก'ไข
ปYญหาท่ีเกิดจากการบูรณาการในการทํางานของหนCวยงานท่ีเก่ียวข'องมีโครงการท่ีซํ้าซ'อนกัน 
  6. เร�งฟ:;นฟูความสัมพันธ7และพัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ0านและนานาประเทศ            
โดยกระทรวงการตCางประเทศ (กต.) ได'รายงานการแลกเปลี่นการเยือนระดับสูงและการประชุมทวิภาคีระดับสูงกับ
ประเทศเพ่ือนบ'านและประเทศในอาเซียนของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวCาการกระทรวง 
การตCางประเทศ 
  7. เร�งเพ่ิมรายได0จากการท�องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ โดยกระทรวงการทCองเท่ียวและกีฬา 
(กก.) ได'มีนโยบายการสร'างรายได'จากการทCองเท่ียว 2 ล'านล'านบาท ภายในปJ 2558 โดยรCวมมือกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เพ่ือสํารวจพ้ืนท่ีติดต้ังสัญญาณ WiFi ในพ้ืนท่ี 13 จังหวัด ได'แกC กระบ่ี 
ตรัง พังงา ชลบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหมC เลย นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา 
และลพบุรี 
  8. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ7ชุมชนเพ่ือการสร0างเอกลักษณ7และ           
การผลิตสินค0าในท0องถ่ิน (OTOP และ SMEs)  
   8.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได'ดําเนินโครงการ/กิจกรรมหลายประการได'แกC การจัดทํา
ฐานข'อมูลผู'ผลิต ผู'ประกอบการ OTOP โดยในปJ 2555 มีผู'ลงทะเบียนท้ังสิ้น 35,984 กลุCม และมีผลิตภัณฑ8ท่ีเข'ารCวม
โครงการ/กิจกรรม จํานวน 71,591 ผลิตภัณฑ8    
   8.2 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ได'สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิสCงเสริมศิลปาชีพในงาน
ศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณคCา การยกระดับผู'ประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ8แบบบูรณาการ (OTOP Plus)  
เป9นต'น 
  9. เร�งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส�วนร�วมอย�างกว0างขวาง โดย มท. ได'
จัดการสCงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป9นประมุข มีหมูCบ'านต'นแบบประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน 
8,780 หมูCบ'าน และอาสาสมัครเพ่ิมข้ึน 175,600 คน และคาดวCาจะมีโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก
ประเทศไทย ระหวCางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2556 รวม 108 เวที กลุCมเปZาหมาย 75,700 คน 
 
10. เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล ด0านสังคมและคุณภาพชีวิต ในส�วนของรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย7  นาคพงศ7) ประจําเดือนมีนาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเรCงดCวนของรัฐบาล ด'านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต ในสCวนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย8  นาคพงศ8) ประจําเดือนมีนาคม 2556 ตามท่ี 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย8  นาคพงศ8) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
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  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย8  นาคพงศ8) รายงานวCาหนCวยงานเจ'าภาพหลัก
ได'รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายเรCงดCวนของรัฐบาลด'านสังคมและคุณภาพชีวิตประจําเดือนมีนาคม 2556 
โดยมีสาระสําคัญสรุปได' ดังนี้ 
 
  1. ส�งเสริมให0ประชาชนเข0าถึงแหล�งเงินทุน 
   1.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    1.1.1 งานสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได'ดําเนินการจ'างเจ'าหน'าท่ีประสํานักงานกรุงเทพมหานคร และเจ'าหน'าท่ีประจําจังหวัด และอยูC
ระหวCางดําเนินการจ'างเหมาเอกชนบันทึกข'อมูลใบสมัครสมาชิกกองทุนฯ ท่ีได'รับมาจากสํานักงานสCงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.1.2 งานประชาสัมพันธ7กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยได'ดําเนินการผลิตและเผยแพรCสกูiปพิเศษสัมภาษณ8อธิบดีฯ ผCานสื่อโทรทัศน8รายการห'องสมุด ชCอง 9 
อสมท. และประชาสัมพันธ8ตราสัญลักษณ8กองทุนฯ ท่ีได'รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผCานสื่อโทรทัศน8และหนังสือพิมพ8  
    1.1.3 งานยุทธศาสตร7และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได'
ดําเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการและยุทธศาสตร8กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับตําบลและเจ'าหน'าท่ีจังหวัด (เพ่ิมเติม) จัดกิจกรรมกองทุนฯ เนื่องในวันสตรี
สากล ประจําปJ 2556 วันท่ี 8 มีนาคม 2556 ท่ีเมืองทองธานี และได'แจ'งทุกจังหวัดทราบวCาการจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดได'โอนให'สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการตามจํานวนท่ีได'รับการจัดสรรแล'ว             
โดยแบCงเป9น 3 ขนาด ได'แกCขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญC นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ8กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีผCานสื่อใน 2 ชCองทางหลักของกรมประชาสัมพันธ8 
  2. กองทุนตั้งตัวได0 
 2.1 กระทรวงศึกษาธิการได'ดําเนินการดังนี้ เห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ8การพิจารณา
สถาบันการศึกษาท่ีสามารถขอจัดต้ังเป9น ABI (Authorized Business Incubator)  และมอบหมายให'ผู'อํานวยการ
สํานักงานกองทุนต้ังตัวได'จัดทํา TOR  การจัดต้ัง ABI  เพ่ือประกาศใช'ตCอไป 
        2.2 กระทรวงอุตสาหกรรมได'มอบงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการบCมเพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยCอมให'มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (กองทุนต้ังตัวได') วงเงิน 1,300 ล'านบาท โดยมอบงบประมาณให'
กระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการท้ังหมด  
  3. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได'ดําเนินการการสร'างหลักประกันสุขภาพ
ถ'วนหน'า การคุ'มครองสิทธิ การบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหCงชาติ การสร'างความม่ันคงทางการเงินการคลัง
ของหนCวยบริการ 
  4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร7แท็บเล็ตให0แก�โรงเรียน 
       4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได'จัดประชุมหนCวยงานท่ีได'รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร8พกพา (แท็บเล็ต)  ท้ัง 10 หนCวยงาน และเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร8ฯ ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขณะนี้อยูCระหวCางการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
 4.2 กระทรวงศึกษาธิการได'แตCงต้ังได'คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใช'เครื่องคอมพิวเตอร8พกพา (แท็บเล็ต) ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีรัฐมนตรีชCวยวCาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักด์ิ  พงษ8พานิช) เป9นประธาน ซ่ึงได'มีการจัดทําแผนการประกวดราคาซ้ือด'วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส8 
   4.3 สพฐ. ได'แตCงต้ังคณะกรรมการประกวดราคาการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร8พกพา (แท็บ
เล็ต) ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซ่ึงได'มีการพิจารณารCาง TOR  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร8พกพา (แท็บเล็ต) 
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ด'วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส8 ให'กับ 9 หนCวยงาน ขณะนี้ รCาง TOR เสร็จเรียบร'อยแล'ว อยูCระหวCางดําเนินการขอ
อนุมัติ TOR เพ่ือจัดซ้ือ 
   4.4 ขณะนี้มีหนCวยงาน 9 หนCวยงาน ท่ีมีหนังสือมอบอํานาจให' สพฐ. ดําเนินการจัดซ้ือแทน 
(ยกเว'น อปท.) 
   4.5 กระทรวงการทCองเท่ียวและกีฬา สถาบันการพลศึกษา ได'มอบอํานาจให' สพฐ.ดําเนินการ
จัดหาด'วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส8 และในชCวงเดือนมีนาคม 2556 ได'ดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทํา TOR และ
อยูCในระหวCางกระบวนการตรวจสอบการจัดทํา TOR 
 
11. เรื่อง รายงานการรับและการใช0จ�ายเงินรายได0ท่ีไม�ต0องนําส�งเป@นรายได0แผ�นดิน ปXงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 
2552 (ฉบับปรับปรุง) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
                   1. รับทราบรายงานการรับและการใช'จCายเงินรายได'ท่ีไมCต'องนําสCงเป9นรายได'แผCนดิน ปJงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 – 2552 (ฉบับปรับปรุง) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหCงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 และเสนอสภาผู'แทนราษฎรและวุฒิสภาตCอไป 
                   2. เห็นชอบให'หนCวยงานท่ีมิได'จัดสCงรายงานฯ ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2551 –2552 ประกอบด'วย 
กรมสCงเสริมการปกครองท'องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวม 6 แหCง รวมท้ังกรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และหนCวยงานขององค8กรปกครองสCวนท'องถ่ิน จัดทํารายงานฯ ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 
2552 เสนอตCอคณะรัฐมนตรีโดยตรง 
 

แต�งตั้ง 
19. เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. แต�งตั้งผู0ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ล้ิมแหลม
ทอง) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อผู'ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) 
ได'แตCงต้ังให'นายถาวร จําปาเงิน ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป9นผู'ปฏิบัติหน'าท่ี ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี (นาย
ยุคล ลิ้มแหลมทอง)  
 
  2. รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานเสนอขอแต�งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได'รับแจ'งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจํา
ประเทศไทยวCา รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานมีความประสงค8ขอแตCงต้ัง นายมารัต เยเซนบาเยฟ (Mr. Marat 
Yesenbayev) ให'ดํารงตําแหนCงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู'มีอํานาจเต็มแหCงสาธารณรัฐคาซัคสถานประจําประเทศไทย
คนแรก โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงการตCางประเทศเสนอ  
 

1. ขอความเห็นชอบให0นายวิทิต อรรถเวชกุล พ0นจากการดํารงตําแหน�งผู0อํานวยการองค7การ
เภสัชกรรม  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให'นายวิทิต อรรถเวชกุล ออกจากการดํารงตําแหนCงผู'อํานวยการ
องค8การเภสัชกรรม ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เป9นต'นไป  
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2. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 111/2556 เรื่อง ปรับปรุงคําส่ังมอบหมายและมอบอํานาจให0
รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให0รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับ
ดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค7การมหาชน และหน�วยงาน
ของรัฐ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 111/2556 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให'รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี 
สําหรับสCวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค8การมหาชน และหนCวยงานของรัฐ ดังนี้   
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได'มีคําสั่งท่ี 268/2555 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 มอบหมายและมอบ
อํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับสCวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค8การมหาชน  และหนCวยงานของรัฐ และคําสั่งท่ี 81/2556 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2556 
ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และให'
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแล
แทนนายกรัฐมนตรี  สําหรับสCวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค8การมหาชน  และหนCวยงานปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี นั้น  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และมาตรา 38 แหCง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผCนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท'ายโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผCนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผCนดิน (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวCาด'วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งดังตCอไปนี้  

1. ให'ยกเลิกข'อ 9.1.4 ในสCวนท่ี 10 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 268/2555 ลงวันท่ี 2  
พฤศจิกายน 2555 

2. มอบหมายและมอบอํานาจให'รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน8ธํารง                 
บุญทรงไพศาล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสCวนของกรมประชาสัมพันธ8 เพ่ิมเติม  

ท้ังนี้  ต้ังแตCวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป9นต'นไป 
 

3. การแต�งตั้งข0าราชการพลเรือนสามัญให0ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
ยุติธรรรม)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตCงต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหนCงประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงยุติธรรรม จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้  
   1. คุณหญิงพรทิพย8 โรจนสุนันท8 ผู'อํานวยการสถาบัน (บริหารสูง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร8 กระทรวง
ยุติธรรม ให'ดํารงตําแหนCงผู'ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม และดํารง
ตําแหนCงท่ีปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร8การแก'ไขปYญหาจังหวัดชายแดนภาคใต' (กปต.)   
   2. พันโท เอนก ยมจินดา รองเลขาธิการ (บริหารสูง) ศูนย8อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต' 
(ศอ.บต.) ให'ดํารงตําแหนCงผู'อํานวยการสถาบัน (บริหารสูง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร8 กระทรวงยุติธรรม  
  ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แตCงต้ัง เพ่ือแทนตําแหนCงวCางและแทนผู'ครองตําแหนCง
ย'ายไปดํารงตําแหนCงอ่ืน  
 

4. รับโอนและแต�งตั้งรองเลขาธิการ ศอ.บต.  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแตCงต้ังนายสุรศิษฏ8  บัวทรัพย8 รองผู'อํานวยการสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร8 (นักบริหารระดับต'น) กระทรวงยุติธรรม ให'ดํารงตําแหนCง รองเลขาธิการ ศอ.บต. (นักบริหารระดับสูง) 
ในตําแหนCงท่ีวCาง ตามท่ีศูนย8อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต' (ศอ.บต.) เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล'าฯ แตCงต้ังเป9นต'นไป  
 

5. แต�งตั้งข0าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตCงต้ังบุคคลให'ดํารงตําแหนCงข'าราชการการเมือง จํานวน 12 ราย 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
  1. นายอรพงศ8 เทียนเงิน ดํารงตําแหนCง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ]ายการเมือง   
   2 .  นายทศพร  เสรี รั กษ8  ดํ า ร ง ตํ าแหนC ง  รอง เลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ฝ] ายการ เ มือง                       
(รองนายกรัฐมนตรี นายสุรพงษ8 โตวิจักษณ8ชัยกุล)  
  3.  นายประทวน เ ขียวฤทธิ์  ดํารงตําแหนCง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ] ายการเมือง                     
(รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
   4. นายพศ อดิเรกสาร ดํารงตําแหนCง ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  (รองนายกรัฐมนตรี              
นายปลอดประสพ สุรัสวดี)  
   5. นายธานี ยี่สาร ดํารงตําแหนCง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร)  
   6. นายธีรัตถ8  รัตนเสวี ดํารงตําแหนCง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  7. นายแสวง ฤกษ8จรัล ดํารงตําแหนCง เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร)  
  8. นายอุดม  ชลสิริรุCงสกุล ดํารงตําแหนCง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  9. นายสิงห8ทอง บัวชุม ดํารงตําแหนCง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
  10. นายจุติพงษ8  พุCมมูล ดํารงตําแหนCง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
   11. นายเอกกฤษ  อุณหกานต8 ดํารงตําแหนCง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  12. นายสุรชาติ  ตันติธนไพศาล ดํารงตําแหนCง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
   ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เป9นต'นไป  
 
 

6. แต�งตั้งกรรมการผู0ช�วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตCงต้ังบุคคลเป9นกรรมการผู'ชCวยรัฐมนตรี จํานวน 2 ราย ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1. พลตรี ศรชัย มนตริวัต 2. นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ โดยให'มีผลต้ังแตCวันท่ี
นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตCงต้ังและมอบหมายให'เป9นผู'ชCวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง               
เป9นต'นไป  
 

7. การให0ข0าราชการการเมืองพ0นจากตําแหน�ง และการแต�งตั้ งข0าราชการการเมือง 
(กระทรวงการคลัง)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให'ข'าราชการการเมืองพ'นจากตําแหนCง จํานวน 2 ราย และเห็นชอบการ
แตCงต้ังข'าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังตCอไปนี้  
   1. ให'ข'าราชการการเมืองพ'นจากตําแหนCง ดังตCอไปนี้ 1.1 นายภัทรศักด์ิ โอสถานุเคราะห8 ให'พ'นจาก
ตําแหนCงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวCาการกระทรวงการคลัง 1.2 นายภิญโญ ต๊ันวิเศษ ให'พ'นจากตําแหนCงท่ีปรึกษารัฐมนตรี
ชCวยวCาการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีชCวยวCาการกระทรวงการคลัง นายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย)  
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   2. ให'แตCงต้ังข'าราชการการเมือง ดังตCอไปนี้ 2.1 นายไพบูลย8 พิมพ8พิสิษฐ8ถาวร ให'ดํารงตําแหนCง            
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวCาการกระทรวงการคลัง 2.2 นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน8 ให'ดํารงตําแหนCงท่ีปรึกษารัฐมนตรี            
ชCวยวCาการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีชCวยวCาการกระทรวงการคลัง นายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย)  
   ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เป9นต'นไป  
 

8. การแต�งตั้งข0าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแตCงต้ังข'าราชการการเมืองให'ดํารงตําแหนCงจํานวน 2 ราย ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้  
  1. นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ให'ดํารงตําแหนCงผู'ชCวยเลขานุการรัฐมนตรีวCาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติ
ราชการในหน'าท่ีเลขานุการรัฐมนตรีชCวยวCาการกระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท8 สุวรรณทัต)  
   2. นายจิรัฏฐ8  นิธิอนันตภร ให'ดํารงตําแหนCงผู'ชCวยเลขานุการรัฐมนตรีวCาการกระทรวงคมนาคม 
ปฏิบัติราชการในหน'าท่ีเลขานุการรัฐมนตรีชCวยวCาการกระทรวงคมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)  
   ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เป9นต'นไป  
 

9. แต�งตั้งข0าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให'ข'าราชการการเมือง นางลินดา เชิดชัย เลขานุการรัฐมนตรีวCาการ
กระทรวงพลังงาน พ'นจากตําแหนCง และเห็นชอบการแตCงต้ังข'าราชการการเมือง นายภิญโญ ต๊ันวิเศษ มาดํารง
ตําแหนCงเลขานุการรัฐมนตรีวCาการกระทรวงพลังงานแทน ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ  
 

10. การแต�งตั้งข0าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบการแตCง ต้ังนายพงศ8 พันธ8  ยอดเมืองเจริญ ให' ดํารงตําแหนCง 
ผู'ชCวยเลขานุการรัฐมนตรีวCาการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายมานะ คงวุฒิปYญญา ให'ดํารงตําแหนCง ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีชCวยวCาการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 
เป9นต'นไป  
 

11. การแต�งตั้งข0าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย7)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให'ข'าราชการการเมืองพ'นจากตําแหนCง จํานวน 1 ราย และเห็นชอบ 
การแตCงต้ังข'าราชการการเมือง จํานวน 1 ราย ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8เสนอ 
ดังตCอไปนี้  
  1. ให'ข'าราชการการเมืองพ'นจากตําแหนCง คือ นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน8 ให'พ'นจากตําแหนCง
เลขานุการรัฐมนตรีวCาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8   
   2. ให'แตCงต้ังข'าราชการการเมือง คือ นายอนุสรณ8 เอ่ียมสะอาด ให'ดํารงตําแหนCงเลขานุการ
รัฐมนตรีวCาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8    
   ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เป9นต'นไป  
 

12. การแต�งตั้งข0าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตCงต้ังนายซูการ8โน มะทา ดํารงตําแหนCงผู'ชCวยเลขานุการรัฐมนตรีวCา 
การกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เป9นต'นไป  
 

13. การแต�งตั้งข0าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้  
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  1. ให' นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ออกจากตําแหนCง ผู'ชCวยเลขานุการรัฐมนตรีวCาการกระทรวงมหาดไทย   
   2. แตCงต้ังให' นายสมบัติ รัตโน ดํารงตําแหนCง ผู'ชCวยเลขานุการรัฐมนตรีวCาการกระทรวงมหาดไทย   
   ท้ังนี้ ต้ังแตCวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เป9นต'นไป  
 

14. การแต�งตั้งข0าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตCงต้ังนายพิพัฒน8ชัย ไพบูลย8 ดํารงตําแหนCงผู'ชCวยเลขานุการ
รัฐมนตรีวCาการกระทรวงสาธารณสุข แทน พลเอก อํานวย ถิระชุณหะ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตC
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เป9นต'นไป  
  

15. ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ8 2552 ท่ีมีมติอนุมัติรับโอน
และแตC ง ต้ั ง นายพีรพล ไตรทศาวิทย8  ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสู ง )  สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย ให'ดํารงตําแหนCงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ]ายข'าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง)  
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยศาลปกครองกลางได'มีคําพิพากษา เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2555 ตามคดีหมายเลขดํา ท่ี 1054/2552 คดีหมายเลขแดง ท่ี 2143/2555 เพิกถอนการโอน นายพีรพล ไตรทศาวิทย8             
ไปแตCงต้ังให'ดํารงตําแหนCงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ]ายข'าราชการประจํา และให'คืนสิทธิประโยชน8ท่ีข'าราชการดังกลCาว
พึงได'รับในตําแหนCงปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงมหาดไทย  
 

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


