
http://www.thaigov.go.th                                                               วันท่ี 14 สิงหาคม 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 
   2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
    การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวม 4 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ 
  4.  เรื่อง  การยุติการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 เมษายน 2555 เรื่อง 
    การเร่งรัดดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
    ท่ีกําหนดให้มีการพิจารณาความพร้อมในเบ้ืองต้นของโครงการท่ีจะขอใช้เงินกู้ 
    ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบบริหาร 
    จัดการน้ําและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท)  
  5.  เรื่อง  การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเสียหายจาก 
    อุทกภัยปี 2554 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   

สังคม 
  7.  เรื่อง  ขอถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
    พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 
    สิงหาคม 2555 
 

แต่งตั้ง 
  10. เรื่อง  แต่งต้ัง  

1. รัฐบาลสาธารณรัฐไซปรัสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
2. รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
3. การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
4. รัฐบาลญ่ีปุ่นเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
5. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นัก   
    บริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  

********************************* 
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 
 2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
พ.ศ. 2551 รวม 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวม 4 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา       
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง และภาคีเครือข่าย พ.ศ. …. 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนอนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและ
อนุกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งและอํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย  
พ.ศ. …. 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด พ.ศ. … และ 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสําหรับสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. ….  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา          
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง และภาคีเครือข่าย พ.ศ. ….            
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   1.1 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการส่งเสิรมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคีเครือข่าย (ร่างข้อ 1 และร่างข้อ 3) 
   1.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกตามอัธยาศัยของสํานักงาน สํานักงาน กศน. กทม. สํานักงาน กศน. จังหวัด และสถานศึกษา 
(ร่างข้อ 2 และร่างข้อ 4 ถึงร่างข้อ 6) 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนอนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและ
อนุกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งและอํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย    
พ.ศ. …. มีสาระสําคัญดังนี้ 
   2.1 กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่ายจํานวน 12 คน โดยมาจากภาคีเครือข่าย
ตามท่ีกําหนด และข้าราชการในสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ร่างข้อ 2) 
   2.2 กําหนดให้ภาคีเครือข่ายท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนด (ร่างข้อ 3) 
   2.3 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ การได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่ง การแต่งต้ังแทนตําแหน่งท่ีว่าง และอํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ (ร่างข้อ 4 ถึง           
ร่างข้อ 12) 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด พ.ศ. …                  
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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   3.1 กําหนดคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่ง การแต่งต้ังแทนตําแหน่งท่ีว่างของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 2 ถึงร่างข้อ 4) 
   3.2 กําหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด                  
(ร่างข้อ 5) 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพในภายในสําหรับ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. …. มีสาระสําคัญดังนี้ 
   4.1 กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับกับการศึกษานอกระบบซ่ึงประกอบด้วยการศึกษา
พ้ืนฐานและการศึกษาต่อเนื่อง (ร่างข้อ 2) 
   4.2 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน (ร่างข้อ 3) 
   4.3 กําหนดให้สถานศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 4) 
   4.4 กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
หรือสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุน
การประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 5) 
   4.5 กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 6) 
 

เศรษฐกิจ 
4. เรื่อง การยุติการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 เมษายน 2555 เรื่อง การเร่งรัดดําเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ําและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่ีกําหนดให้มีการพิจารณาความพร้อมในเบ้ืองต้นของโครงการ
ท่ีจะขอใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้าง
อนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบให้ยุติการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 เรื่อง การเร่งรัด
ดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่ีกําหนดให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น
เจ้าภาพหลักในการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียด ความสมบูรณ์ของเอกสาร และความพร้อมของโครงการต่าง ๆ  
ในเบ้ืองต้นร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยพิจารณาตามข้ันตอนตามระเบียบและ
อํานาจหน้าท่ีต่อไป   
   2. ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและ
การใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ตามข้ันตอนปกติต่อไป  
    ท้ังนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ได้มีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วม
เสนอกรอบแนวคิด (conceptual plan) เพ่ือออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและ
ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากรอบแนวคิดเพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอกรอบแนวคิดฯ ท่ีจะใช้งบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวาง
ระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท) ท่ีเหลืออยู่แล้ว ประกอบกับมี
การส่งคําขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบบริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท) ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 เรื่อง การเร่งรัดดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําและป้องกันแก้ไขปัญหา
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อุทกภัยจํานวนลดลงแล้ว ดังนั้น จึงสมควรให้ยุติการ ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2555 ข้างต้น  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายละเอียดของโครงการ พร้อมกับวงเงินการใช้จ่ายท่ีขอรับการจัดสรร
จากเงินกู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเพ่ือดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ข้อ 
13 ซ่ึงเป็นข้ันตอนปกติ อนึ่ง ในส่วนของคําขอท่ียังคงค้างอยู่ในข้ันตอนท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องร่วมกับ
สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา จํานวน 256 
โครงการนั้น ให้ท้ัง 3 หน่วยงานพิจารณาต่อไปจนแล้วเสร็จโดยเร็ว  
 
5. เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เพ่ือนําไปให้กู้ยืมแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 เพ่ิมเติมจํานวน 14,000 ล้านบาท โดยมี
เง่ือนไขและรายละเอียดการกู้เงินดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของ ธปท. ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ส่วน
การขออนุมัติในหลักการให้ ธอส. สามารถกู้เงินกับ ธปท. ในส่วนของวงเงินส่วนกลางท่ี ธปท. ได้จัดสรรให้สถาบัน
การเงินต่าง ๆ ท่ียื่นขอจัดสรรหรือทบทวนวงเงินภายในเวลาท่ี ธปท. กําหนด (จํานวน 41,740 ล้านบาท) นั้น  ให้ 
ธอส. เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  เม่ือธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติวงเงินท่ีชัดเจนแล้ว   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   กค. รายงานว่า  
   1. ธปท. ได้ออกประกาศ ธปท. ท่ี สกง. 12/2555 และ สกง. 44/2555 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการให้
ความช่วยเหลือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้   
    1.1 วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ท่ีเกิดข้ึนในปี 2554 (ได้แก่ บุคคลธรรมดาท่ีมีภูมิลําเนา ท่ีอยู่อาศัย สถานท่ีทํางาน สถานท่ีประกอบอาชีพ หรือสถาน
ประกอบธุรกิจหรือการค้าของตนอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอุทกภัย และผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอุทกภัย) ท่ี
สถาบันการเงินได้ตรวจสอบแล้วและรับรองว่าเป็นผู้ท่ีได้รับความเสียหายจริง โดยให้ ธปท. และสถาบันการเงิน (ได้แก่ 
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน) ร่วมกันดําเนินการ  
    1.2 กรอบวงเงิน สัดส่วน และระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ  
     1.2.1 วงเงินตามโครงการ รวม 300,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินท่ี ธปท. ให้กู้ยืม
เงิน Soft loan จํานวนไม่เกิน 210,000 ล้านบาท และเป็นเงินของสถาบันการเงิน จํานวนไม่ต่ํากว่า 90,000             
ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 70:30)   
     1.2.2 วงเงินให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
และบุคคลธรรมดาไม่เกิน 3 ล้านบาท  
      1.2.3 ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแต่ละรายจะได้รับความช่วยเหลือเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท่ี ธปท. รับซ้ือต๋ัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน  โดยสถาบันการเงินจะต้องยื่น       
คําขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และจะต้องออกต๋ัวสัญญาใช้เงินให้ ธปท. มีกําหนดชําระไม่
เกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
    1.3 อัตราดอกเบ้ีย  
     1.3.1 ธปท. คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ต่อปี จากสถาบันการเงิน   
     1.3.2 สถาบันการเงินคิดดอกเบ้ีย ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี จากผู้ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย  
   2. ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันท่ี 29 พฤษภาคม 2555) ธอส. ได้ดําเนินการกู้เงิน Soft loan จาก 
ธปท. เพ่ือนําไปให้กู้ยืมแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 วงเงิน 6,000 ล้านบาท และได้จัดสรรเงินทุน
ของ ธอส. สมทบ จํานวน 3,000 ล้านบาท (ตามสัดส่วนวงเงินโครงการเท่ากับ 70:30) ในการจัดสรรสินเชื่อ จํานวน
รวม 9,000 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ท่ี ธปท. กําหนดให้แก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ไปจนเต็ม
วงเงินดังกล่าวแล้ว  ซ่ึงปัจจุบันยังคงมีผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอีกเป็นจํานวนมากท่ียังคงยื่นความประสงค์ขอ
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กู้เงิน Soft loan กับ ธอส. ในการนี้ ธอส. จึงขอให้ กค. พิจารณาและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติกู้เงิน 
Soft loan จาก ธปท. เพ่ือนําไปให้กู้ยืมแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 เพ่ิมเติมจํานวน 14,000 ล้าน
บาท โดย ธอส. ได้มีหนังสือถึง ธปท. เพ่ือขอรับจัดสรรเงินท่ี ธปท. ให้กู้ยืมเงิน Soft loan เพ่ิมเติมจํานวน 14,000 
ล้านบาท กับ ธปท. ต่อมา ธปท. ได้พิจารณาจัดสรรวงเงินท่ี ธอส. สามารถกู้ได้เพ่ิมเติมอีก จํานวน 14,000 ล้านบาท    
รวมเป็นวงเงิน Soft loan ท่ี ธปท. ได้จัดสรรให้แก่ ธอส. รวมท้ังสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2555  
  

สังคม 
7. เรื่อง ขอถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอถวายพระราช
สมัญญา  “พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนามรัฐบาลและปวงชนชาว
ไทย     เพ่ือประกาศพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอนต่อไป 
 

แต่งตั้ง 
10. เรื่อง  แต่งตั้ง  
  1.รัฐบาลสาธารณรัฐไซปรัสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี  ว่า  รัฐบาล
สาธารณรัฐไซปรัสมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางมาเรีย มิคาอิล (Mrs. Maria Michail) ให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจําประเทศไทยคนใหม่  โดยมีถ่ินพํานัก                
ณ กรุงนิวเดลี  สืบแทน นางสาวนัฟซิกา คริสตอส ครูสตี (Ms. Nafsika Chr. Krousti) ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
 

2. รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจํา
ประเทศไทย  ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางจอสลิน เอส. บาทูน–การ์เซีย                     
(Mrs. Jocelyn S. Batoon-Garcia)  ให้ดํารงตําแหน่างเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน  นางลิงลีไง  เอฟ. ลาคันลาเล 
(Mrs. Linglingay F. Lacanlale) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

3. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางวาทินี ธีระตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการ                  
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  ต้ังแต่วันท่ี 10 
กุมภาพันธ์  2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง            
เป็นต้นไป 

4. รัฐบาลญ่ีปุ่นเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจําประเทศไทย ว่า 
รัฐบาลญ่ีปุ่นมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายชิเกะกะซุ ซะโตะ (Mr. Shigekazu Sato) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต



 6 

วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งญ่ีปุ่นประจําประเทศไทยคน ใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นาย
เซอิจิ  โคจิมะ (Mr. Seiji Kojima) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

5. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                   
(นักบริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายจิรชัย  มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนตําแหน่งท่ีว่างเนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่ง
ลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

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


