
http://www.thaigov.go.th                                                                วันท่ี 24 กรกฎาคม 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  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)  
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
 

เศรษฐกิจ 
6.  เรื่อง   มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย   

    (ร่างกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการควบรวมกิจการ กรณีการแลกหุ้น) 
  13. เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการภาษีเพ่ือ 
    ช่วยเหลือประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง (บ้านหลังแรก) 
 
 

สังคม 
  14.  เรื่อง  การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  15.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิด
    รุนแรงในเด็ก 
 

แต่งตั้ง 
 
  25.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย 
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
 3.  การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพ่ือออกแบบ 
  ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไข
  ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  
 4.  การแต่งต้ังท่ีปรึกษาพิเศษในคณะท่ีปรึกษาพิเศษ  และประธานกรรมการ
  และกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง 
  ประเทศ  
 5.  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 6.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
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********************************* 

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 ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ส่งใบส่ังทางไปรษณีย์) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทาง
ไปรษณีย์) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. มท. เสนอตามรายงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) ว่า 
      1.1 ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) มาเพ่ือ
ดําเนินการ โดยขอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติให้              
เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจว่ากล่าวตักเตือน หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับข่ีซ่ึงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถนั้น ๆ ได้ โดยอาจออกใบสั่งให้ผู้ขับข่ีชําระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ         
ก็ได้ หรือหากเป็นกรณีท่ีไม่พบตัวผู้ขับข่ี เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถติดหรือผูกใบสั่งไว้ท่ีรถได้
เพ่ือให้เห็นได้ง่าย 
      1.2 โดยปัจจุบันมีผู้ขับข่ีกระทําผิดกฎหมายจราจรเป็นจํานวนมากแต่เจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถออกใบสั่งได้ในขณะนั้น เช่น ผู้ขับข่ีขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงตามแยกต่าง ๆ 
ขับรถเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนดและถูกตรวจจับโดยใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว หรือขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสี
แดงและถูกตรวจจับโดยกล้องตรวจจับ (RED LIGHT CAMERA) เป็นต้น จึงเป็นช่องว่างในการฝ่าฝืนกฎหมายและ           
ทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท้ังท่ีปัจจุบันได้มีการนําเครื่องมือท่ีทันสมัยมาใช้ในการตรวจ
และจับกุมผู้กระทําผิดอันเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ตาม 
      1.3 ดังนั้น เพ่ือให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
เพ่ือให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมการจราจรโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจรหรือ
สัญญาณจราจรมีอํานาจส่งใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้ในกรณีท่ีตรวจพบการกระทําผิดแต่
ไม่ทราบตัวผู้ขับข่ีหรือไม่สามารถออกใบสั่งให้ผู้ขับข่ีพร้อมหลักฐานจากอุปกรณ์ตรวจจับให้ผู้ขับข่ีในขณะนั้นได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  กําหนดให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมการจราจรโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการ
ฝ่าฝืนกฎจราจรหรือสัญญาณจราจร มีอํานาจส่งใบสั่งพร้อมหลักฐานจากอุปกรณ์ตรวจจับไปยังภูมิลําเนาของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองรถทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ในกรณีมีการตรวจพบการกระทําผิด แต่ไม่ทราบตัวผู้ขับข่ีหรือไม่
สามารถออกใบสั่งให้ผู้ขับข่ีในขณะนั้นได้ (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522) 
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2534 ออกประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาการปรับลดอัตรภาษีน้ํามันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือ ต้ังแต่
วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญ เป็นการกําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณ
กํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของเกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 
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เศรษฐกิจ 
6. เรื่อง  มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย  (ร่างกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้อง
กับการควบรวมกิจการ กรณีการแลกหุ้น) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. .....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย กรณีการควบรวมกิจการและ
การแลกหุ้น)  รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฏหมาย 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร          
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัท  สําหรับผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการท่ีผู้ประกอบกิจการซ่ึงเป็นบริษัทควบเข้ากันหรือโอนกิจการท้ังหมดให้แก่
กัน โดยโอนหุ้นเพ่ือแลกกับหุ้นในบริษัทอันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้รับโอนกิจการท้ังหมด  ท้ังนี้ เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็น
เงินได้เกินกว่าเงินทุน และการโอนหุ้นท่ีได้กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการควบรวมเข้ากันหรือการโอน
กิจการท้ังหมด  

2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. .....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น 
รัษฎากร (มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย กรณีการควบรวมกิจการและการ
แลกหุ้น) เป็นการกําหนดให้ผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับจากการท่ีผู้ประกอบกิจการซ่ึงเป็นบริษัทควบเข้ากันหรือโอน
กิจการท้ังหมดให้แก่กัน  โดยโอนหุ้นเพ่ือแลกกับหุ้นในบริษัทใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้รับโอนกิจการท้ังหมด 
ท้ังนี้ เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุนและการโอนหุ้นท่ีได้กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการ          
ควบเข้ากันหรือการโอนกิจการท้ังหมด  เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 
 
13.  เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มี          
ท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง (บ้านหลังแรก) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการภาษีเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง (บ้านหลังแรก) ตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2554 มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องมาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง (บ้านหลังแรก) ท้ังนี้ เพ่ือให้
มาตรการภาษีท่ีได้นําเสนอเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและครอบคลุมถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย
รัฐบาล โดยเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกินจํานวนภาษีท่ีพึงชําระในแต่ละปีภาษี ให้แก่บุคคลท่ีซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเอง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน              
5 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกินจํานวนภาษีท่ีพึงชําระในแต่ละปีภาษี เป็นจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีซ้ือ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  
  2. ให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ภายใน 5 ปีภาษีนับแต่วันท่ีได้โอนกรรมสิทธิ์ โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็น
จํานวนเท่า ๆ กัน เป็นเวลา 5 ปี ตามจํานวนท่ีจ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยเม่ือคํานวณภาษี
ตามปกติแล้วมีภาษีเงินได้ต้องชําระจํานวนเท่าใด ให้นําสิทธิยกเว้นภาษีไปหักออกจากภาษีเงินได้ท่ีต้องชําระในแต่ละปี
ได้ทันที 
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  3. ผู้มีเงินได้ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จต้ังแต่วันท่ี 21 กันยายน 
2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
  4. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยมาก่อน 
  5. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีซ้ือเป็นเวลาติตต่อกันไม่น้อยกว่า 5 
ปีนับแต่วันท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียน           
โอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
  ผลการดําเนินงาน 
  กระทรวงการคลังได้มีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ดังนี้ 
  1. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 528) 
พ.ศ. 2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่ผู้มีเงินได้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร
พร้อมท่ีดินหรือห้องชุดในอาคารชุดท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของตน ในระหว่างวันท่ี 21 
กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ท่ีคํานวณจากเงินได้สุทธิหรือ             
ท่ีต้องชําระก่อนการคํานวณเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
  2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 213) เรื่อง กําหนดวิธีการและเง่ือนไข 
เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพ่ือเป็น             
ท่ีอยู่อาศัย กําหนดวิธีการ เง่ือนไข และหลักฐานประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้ ท่ีต้องยื่นต่อกรมสรรพากร 
  3. จากการประมวลผลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2554 เม่ือวันท่ี 3 
เมษายน 2555 มีผู้ใช้สิทธิประโยชน์ในการยื่นแบบแสดงรายการฯ ประมาณ 9,600 ราย และเป็นจํานวนเงินภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาท่ีได้รับการยกเว้นประมาณ 224.19 ล้านบาท 
 

สังคม 
14. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบในหลักการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ในสํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง   โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31                
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และ
ให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวงทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต                   
คอร์รัปชั่นอีกตําแหน่งหนึ่ง 

2. เห็นชอบให้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนราชการ 
ท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง                    
ทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ  และ
ให้รองหัวหน้าส่วนราชการทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกตําแหน่งหนึ่ง 
 
15. เรื่อง รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน 
ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก ดังนี้ 
  สถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศไทย 
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  จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 21 กรกฎาคม 2555 
พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ท่ัวประเทศ รวม 14,452 ราย ในจํานวนนี้ พบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรค มือ เท้า ปาก ท่ีมีอาการ
รุนแรงอยู่หลายราย บางรายเสียชีวิตแล้วและกําลังอยู่ระหว่างรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานของระบบเฝ้าระวังเพ่ือยืนยันการวินิจฉัยโรคท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต จังหวัดท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด 5 
อันดับแรก คือ พะเยา เชียงราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ ระยอง ส่วนสถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก ใน
สถานศึกษา ขณะนี้ พบผู้ป่วยในโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาในหลายจังหวัดท่ัวประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร 
กําแพงเพชร ราชบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี อํานาจเจริญ โดยหลายโรงเรียนได้ดําเนินการปิดเรียน เพ่ือทําความ
สะอาดและลดการแพร่กระจายเชื้อแล้ว 
  ข้อมูลจากการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ยังไม่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อ และ           
สายพันธุ์ใหม่ท่ีก่อความรุนแรงผิดปกติ ข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของ
อาการกับสายพันธุ์ย่อยท่ีตรวจพบได้ ท้ังนี้ได้มีการเฝ้าระวังท้ังทางห้องปฏิบัติการและอาการผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง ขณะนี้สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รายงานว่า ตลอดช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์มีอัตรา
แพร่ระบาดท่ีลดลง โดยพิจารณาจากจํานวนผู้ป่วยเม่ือเทียบกับในช่วงแรกของการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 
อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าแนวโน้มของโรคจะยังคงมีการระบาดต่อไปอีกประมาณ 6 สัปดาห์ 
  ความคืบหน้าการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย 
  1. เร่งรัดและดําเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อย่างใกล้ชิด โดยมีทีม
สอบสวนโรคเคลื่อนท่ีเร็ว (Surveillance Rapid Response Team ; SRRT) ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงท้ังประเทศ
กว่า 1,000 ทีม 
  2. ให้ดําเนินงานท่ีเข้มข้นใน 2 มาตรการคือ (1) ให้ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโดยเร็วท่ีสุด โดย
ประสานงานกับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์เด็กเล็กท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเน้นเรื่องการทําความสะอาด
ป้องกันการแพร่เชื้อ หากพบเด็กป่วยขอให้หยุดเรียนและกลับไปพักท่ีบ้านให้เด็กหม่ันล้างมือ กินอาหารท่ีสุกใหม่ และ
ร้อน (2) ให้ดูแลรักษาผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตให้ได้มากท่ีสุดโดยเน้นย้ําผู้ปกครองทุกคน หากพบเด็กมีไข้สูง 2 
วัน ซึมลงหรืออาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที 
  3. กําชับแพทย์ในสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี ให้ระมัดระวังภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
ของโรค ท้ังนี้ให้รวมถึงผู้ป่วยท่ีไม่มีตุ่มข้ึนปาก หรือฝ่ามือ ฝ่าเท้า 
  4. ทําการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เพ่ือให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก แก่ประชาชน เช่นเปิด
สายด่วน 1422 ของกรมควบคุมโรคตลอด 24 ชั่วโมง ต้ังแต่วันท่ี 16 – 23 กรกฎาคม 2555 มีประชาชนสอบถาม
ท้ังหมด 785 สาย เฉลี่ยชั่วโมงละ 5 สาย 
  5. ให้จังหวัดท่ีพบผู้ป่วยมากกว่า 10 ราย ต่อวัน เปิดศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด (war room) โดย
เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซ่ึงทุกจังหวัดได้ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี และมีการ
ดําเนินการเพ่ือจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด (war room) แล้วหลายจังหวัด 
  6. ประชุมผู้เชี่ยวชาญท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทบทวนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
โดยเน้นการเฝ้าระวังโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยและดูแลรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค 
และ การสื่อสารความเสี่ยง เป็นต้น 
  7. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์ 
“ร่วมเฝ้าระวังและขจัดโรค มือ เท้า ปาก” โดยมีตัวแทนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมรับมอบ
คู่มือและชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคมือ เท้า ปากให้กับโรงเรียนนําไปทําความสะอาด เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 โดย
รณรงค์ทําความสะอาด “Big cleaning day” ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ เพ่ือป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
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แต่งตั้ง 
25.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจําประเทศ
ไทย ว่า รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง  นายมาร์ก มีคีลเซิน (Mr. Marc Michielsen)  ให้
ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจําประเทศไทยคนใหม่  โดยมีถ่ิน
พํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายรูดี เฟชเตรเทิน (Mr. Rudi Veestraeten) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ  
 
  2. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายสุรชัย  สราญฤทธิชัย นายแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงาน
ศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพ่ือออกแบบก่อสร้างระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามท่ี     
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ําและอุทกภัยเสนอ ท้ังนี้ โดยให้เพ่ิมผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการโดยตําแหน่งใน
คณะกรรมการดังกล่าวด้วย โดยองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ มีดังนี้  
   องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีดังนี้  
   1. ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย เป็นประธาน  
   2. กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 10 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
   3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 3.1 นายอภิชาติ  อนุกูลอําไพ 3.2 นายรอยล  จิตรดอน   
3.3 นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3.4 นายวัยวุฒิ  หล่อตระกูล 3.5 นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ   
   ให้ประธานกรรมการแต่งต้ังเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน  
  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้  
  1. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอกรอบแนวคิดเพ่ือออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอย่างยั่งยืนของประเทศไทยมากท่ีสุด  
   2. เสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการ
เพ่ือให้มีการนํากรอบแนวคิดท่ีได้รับการคัดเลือกไปดําเนินการต่อไป  
   3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย  
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  ท้ังนี้ ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามท่ีได้รับ
การร้องขอ 
 
  4. การแต่งตั้งท่ีปรึกษาพิเศษในคณะท่ีปรึกษาพิเศษ  และประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังท่ีปรึกษาพิเศษในคณะท่ีปรึกษาพิเศษ 
จํานวน 6 คน และประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ   
(ศ.ศ.ป.) จํานวน 6 คน เนื่องจากท่ีปรึกษาพิเศษ ประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบ
กําหนดวาระแล้ว โดยมีรายชื่อ ดังนี้  
     1) แต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งเป็นท่ีปรึกษาพิเศษในคณะท่ีปรึกษาพิเศษจํานวน 6 
คน ดังนี้ 1) นายศรีภูมิ  ศุขเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารและศิลปกรรม 2) นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารและศิลปกรรม 3) นางอรนุช โอสถานนท์ ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร          
4) นางสาวกฤษณา  รวยอาจิณ ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 5) นายพงษ์ศักด์ิ  อัสสกุล ผู้แทนสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 6) นายสันติ  วิลาสศักดานนท์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
    2) แต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร ศ.ศ.ป. ในส่วนของภาคเอกชนจํานวนท้ังส้ิน 6 คน ดังนี้ 1) นายการุณ  กิตติสถาพร ประธานกรรมการ 2) 
นายวิชัย อัศรัสกร ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ 3) นายพยุงศักด์ิ  ชาติสุทธิผล ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 4) พลตรี เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กรรมการ          
5) นายสมาน  คลังจัตุรัส ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กรรมการ 6) นางสาวพจนา  สีมันตร ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบาง
ไทร กรรมการ  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  5. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสามปีตามวาระ เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 แล้ว โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้  นายมนตรี  จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสุพจน์    
หารหนองบัว นายณรงค์ ป้ันนิ่ม นายประสาท สืบค้า นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ํา นายทรงศักด์ิ  เปรมสุข นายช่วงโชติ  
พันธุเวช นางประคอง  กลิ่นจันทร์ ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ นางรําเพย ภาณุสิทธิกร ครูผู้สอนด้าน
วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมประสงค์  สิงคชาติ ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง นางศิริวรรณ  
ตรีพงศ์พันธุ์ ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
  6. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายศุภชัย  ศิริวัฒนเจริญชัย       
รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 

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


