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http://www.thaigov.go.th                                                        วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 
 
  วันน้ี (24 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และ              
พันเอกหญิง ทกัษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี                     
ซึ่งสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
    ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
    และกีฬารวม 3 ฉบับ 
  3.   เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
    และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบางละมุง และ 
    อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  4.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559 ภายใต้แผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย  10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  
  5.  เรื่อง  ขออนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)  เพ่ือเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
  6.   เรื่อง   แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  
    พ.ศ. 2559 – 2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
 7.  เรื่อง   การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 
 8.  เรื่อง   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 
   (พ.ศ. 2560-2564)  

 
ต่างประเทศ  

 
  9.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐ 
    สิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  10.   เรื่อง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
    สมัยที่ 2 
  11.  เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจสหพันธ์ออสเตรเลียและหน่วยงาน
    ที่เก่ียวข้องของไทย  
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  12.   เรื่อง  การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน                
    จากการบังคับให้หายสาบสูญ  และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
    การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 
  13.   เรื่อง   รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – สหราชอาณาจักร 
  14.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับสํานักงานตํารวจ 
    สหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
    การพัฒนาความร่วมมือของตํารวจ (Memorandum of Understanding  
    between The Royal Thai Police (RTP) and Australian Federal Police 
    (AFP) on Combating Transnational Crime and Developing Police  
    Cooperation)  
  15.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมกีารรับรองและลงนามในการประชุม 
    รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที ่9 และการประชุมที่เก่ียวข้อง (9th ASEAN  
    Ministers Meetingon Education and the related Meetings)  
 

แต่งต้ัง 
 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย  - เอเชีย เพ่ือต่อต้าน 
    การค้ามนุษย์ (AAPTIP)  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  20.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  21.  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
    (เพ่ิมเติม)  

 
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และ
มูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว เป็นการปรับปรุงกฎหมายในส่วนเกี่ยวกับการจัดต้ัง
บริษัท การควบรวมบริษัท การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพ่ือลดอุปสรรคและเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวม  
3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว รวม 3 ฉบับ ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและ 
กีฬา พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ .... 
  3 .  ร่ างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา              
พ.ศ. .... เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา           
พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556  
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. .... 
เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2553  
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา พ.ศ. 2553 โดยแก้ไขชื่อของ “กองกลาง” เป็น “สํานักงานเลขานุการกรม” เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวในกรมพลศึกษา กก. 
 
3.  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
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กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและ
กระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ 
  กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอบางละมุง และอําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ เขตผังเมืองรวมและเขตอนุรักษ์ โดยแบ่งพ้ืนที่การใช้บังคับออกเป็น 2 
บริเวณ คือ พ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ่และพ้ืนที่น่านนํ้าทะเล โดยกําหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
ให้เป็นอาคารประกอบกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ และกําหนดประเภทโครงการ
หรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
อยู่อาศัย  10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559 ระยะเร่งด่วน โดยให้ส่วน 
ราชการที่จะดําเนินโครงการ (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ)   จัดทํารายละเอียดแบบรูปรายการ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสนอขออนุมัติการ
ดําเนินการและให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อไป  

2. โครงการส่วนที่เหลือในโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)  ปี 2559 และปี 2560-2561  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย  10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ให้ พม. ร่วมกับส่วนราชการที่จะดําเนิน
โครงการพิจารณานําแนวทางและรูปแบบการลงทุนโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ  (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559) มาพิจารณาดําเนินการ 

3. ให้ พม. ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส่วนราชการที่จะดําเนินโครงการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กําหนดมาตรการในการดําเนินการเก่ียวกับที่อยู่อาศัยของข้าราชการในรูปแบบรัฐสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
ตามข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 
5. เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                
การจัดเก็บภาษี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้กรมสรรพากรยกเลิกโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
1,347,823,900 บาท ประกอบด้วย  
  1. โครงการการพัฒนาระบบงานภายในสํานักงาน เพ่ือจัดทําและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบเครือข่ายสื่อสารของสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาทั่วประเทศ ให้มีความสามารถรองรับการใช้งานท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น และจัดทําระบบบริการผู้เสียภาษีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งจัดให้มีระบบกล้องวงจรปิดพร้อมระบบ
บันทึกและเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการของสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาทั่ว
ประเทศ  จํานวน 798 แห่ง   
  2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นการจัดหาอุปกรณ์สํานักงาน เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์
สํานักงานเดิม ติดต้ังภายในสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาทั่วประเทศ  จํานวน 798 แห่ง ปรับปรุงเคร่ืองปรับอากาศ 
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ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษีอากร และปรับปรุงพ้ืนที่การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้บริการผู้เสียภาษีอากรและประชาชนผู้มาติดต่อได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  
  3. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนให้บริการประชาชน เป็นการปรับปรุงพ้ืนที่การให้บริการผู้เสียภาษี
อากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาทั่วประเทศ  จํานวน 798 แห่ง  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า กรมสรรพากรมีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure)   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา  เช่น การส่งมอบ  การแก้ไขสัญญา รวมถึงการตรวจรับ ประกอบกับรัฐบาลได้
มีแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก  โดยโครงการดังกล่าว
สามารถชะลอไว้ก่อนได้  และหากมีความจําเป็นก็จะขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในส่วนที่จําเป็นต้องดําเนินการเป็น
กรณี  ๆ ไป  กรมสรรพากรจึงขอคืนเงินเพ่ือให้รัฐบาลนําไปใช้จ่ายในโครงการสําคัญอ่ืน ๆ  
 
6.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 
พ.ศ. 2559 – 2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 
2559 – 2561 มีเป้าหมายเพ่ือกวาดล้าง กําจัด ควบคุมโรคติดต่อสําคัญของประเทศด้วยระบบและเครือข่ายการ
ทํางานที่เข้มแข็ง รวมท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีแผนปฏิบัติการ 4 ระบบหลัก ดังน้ี 1. ระบบป้องกัน
โรคติดต่อ (Prevention) 2. ระบบตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ (Detection) 3. ระบบควบคุมโรคติดต่อและตอบสนอง
ต่อปัญหา (Response) 4. ระบบสนับสนุนการดําเนินงานด้านโรคติดต่อ (Support) 
 
7. เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก . )  โดยกรมพลศึกษา  ระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559                
ณ จังหวัดเชียงใหม่  ตามท่ี กก. เสนอ   
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กก. รายงานว่า การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ (ASEAN School Games : ASG)  เป็นมหกรรม
การแข่งขันประจําปีของนักเรียนประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASEAN School Sports Council : 
ASSC)  ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนภาคปกติเต็มเวลาและมีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่าน้ัน โดยก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 และ
ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้นเมียนมาร์เป็นสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนและจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯ  ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ฯ เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็น
เจ้าภาพ  เน่ืองจากกัมพูชาและลาวไม่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน    ดังน้ัน   ในปี 2559 จึงครบกําหนด
วาระที่ไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ฯ ครั้งที่ 8  ทั้งน้ี ได้กําหนดจัดการแข่งขันดังกล่าวระหว่าง               
วันที่  21-28 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่  
 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ   1) เพ่ือส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง
เยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผ่านการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน 2) เพ่ือเสริมสร้างโอกาสสําหรับนักกีฬา
ระดับโรงเรียนประเมินสมรรถนะทางกีฬาของตนในภูมิภาคอาเซียน 3) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักกีฬาระดับโรงเรียน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) เพ่ือส่งเสริมมิตรภาพอันดีต่อกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก   
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8. เรื่อง  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  และแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ 

3. เห็นชอบให้สํานักงบประมาณ (สงป.) ใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณประจําปีของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 วธ. รายงานว่า  รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายในการใช้วัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับ
ต่างประเทศ รวมถึงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  ส่งเสริมตราสินค้าและพัฒนาตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ
พัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์  เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ของประเทศไทย คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติจึงได้จัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนต์และวีดิทัศน์ของไทยให้มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน  มีกลไกการบริหารจัดการและบูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรในการผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็น
มืออาชีพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการปกป้อง
และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความร่วมมือในการร่วม
ลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงธุรกิจถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์  

 
ต่างประเทศ  

 
9.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง กท. แห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Memorandum of Understanding between the Ministry of Information and 
Communication Technology of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Communications and 
Information of the Republic of Singapore for Cooperation in the Field of Information and 
Communication Technology) ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทก. ดําเนินการได้ โดยเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
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  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว  
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกันโดยมีขอบเขตความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และ ทก. ได้แก่ การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนทัศนะ
เก่ียวกับความรู้และการพัฒนาด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การแลกเปลี่ยนทัศนะและความร่วมมือในการยกระดับ
ระบบนิเวศด้วยธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดหรือการอํานวยความสะดวกการฝึกอบรมและโปรแกรม
การพัฒนาความสามารถ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือในสาขา
อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความสนใจของคู่ภาคี ทั้งน้ี ทั้งสองฝ่ายอาจกําหนดขอบเขตความร่วมมือเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
 
10.  เรื่อง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่ งแวดล้อม                
แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 2 
  2. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ                
สมัยที่ 2 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ร่วมให้การรับรองในร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว 
  4. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ต่อประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนํากลับไปเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักงานใหญ่โครงการส่ิงแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัย
ที่ 2 ประกอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (2) 
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และ (4) ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข 
  2. ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อม แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 2 
เป็นแนวทางการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก รวมทั้งเป็นแนวทางการบูรณาการมิติสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มิติสังคม
และมิติเศรษฐกิจเพ่ือการบรรลุวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 และมีสาระสําคัญเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งถือ
ว่าเป็นส่วนร่วมหน่ึงที่นําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ืออนาคตที่สดใส ปลอดภัย และมีสุขภาพดีสําหรับทุกคน โดยเน้นถึง
ความจําเป็นเร่งด่วนในการร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในประเด็นสําคัญและ
ความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกในการสร้างความเข้มแข็งและประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดมากขึ้น 
รวมถึงส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม 
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11. เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจสหพันธ์ออสเตรเลียและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(สํานักงาน ป.ป.ส.) และสํานักงานตํารวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และการพัฒนาความร่วมมือ (Memorandum of Understanding  between the Office  of the Narcotics  
Control Board and the Australian Federal Police  on Combating  Transnational  Crimes and 
Enhancing  Cooperation)   

2. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสํานักงานตํารวจสหพันธ์ 
ออสเตรเลียว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Memorandum of Understanding  between the 
Department of Special Investigation and The Australian Federal  Police on Combating transnational 
Crime)  

3. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ  รวมท้ัง อนุมัติให้ ยธ. โดยสํานักงาน ป.ป.ส. และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาปรับแก้ไข
บันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ หากมีความจําเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้า โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ยธ. รายงานว่า  
  1) สํานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทําร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. กับสํานักงานตํารวจ
สหพันธ์ออสเตรเลียเร่ืองการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพ่ือการกําหนด
ขอบเขตและแนวทางการดําเนินงานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในด้านยาเสพติดและการสืบสวนคดี
อาชญากรรมที่เก่ียวข้อง โดยมีขอบเขตความร่วมมือครอบคลุม 4 ประเด็น  ที่สําคัญ คือ การแบ่งปันข้อมูลและการ
ข่าวกรองของเจ้าพนักงาน การปฏิบัติการร่วม การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและรวบรวมความร่วมมือเป็นเครือข่าย 
และความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  2) สํานักงาน ป.ป.ส. และสํานักงานตํารวจสหพันธออสเตรเลียมีความประสงค์จะลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเช่ือมโยงกับการลักลอบการค้ายาเสพติด เพ่ือที่จะ
ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างสองหน่วยงาน และสร้างกรอบความร่วมมือพ้ืนฐาน
ระหว่างคู่ภาคีในการต่อสู่กับการลักลอบค้ายาเสพติด ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ   มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างคู่ภาคีในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง  การป้องกันอาชญากรรม
ข้ามชาติที่มีความเช่ือมโยงกับการลักลอบค้ายาเสพติด  และมีเป้าหมายเป็นการสร้างกรอบความร่วมมือพ้ืนฐาน
ระหว่างคู่ภาคีในการต่อสู่กับการลักลอบค้ายาเสพติด โดยข้อความในบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใด 
มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคู่ภาคี  
 
12.  เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หาย
สาบสูญ  และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ  ดังน้ี   

1. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก 
การบังคับให้หายสาบสูญ  และเสนออนุสัญญาฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557  ซึ่งอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามเจ้าหน้าที่รัฐ กระทําการบังคับให้บุคคลสูญหาย (อุ้มหาย) ในทุกกรณี 

2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้ 
สูญหาย พ.ศ. ....   และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ  และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่ิไป  ทั้งน้ี ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติในประเด็นการรับรอง
หลักการไม่ผลักดันกลับไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  

3. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลา  
  สาระสําคัญของเร่ือง 

1. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ น้ี เป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเคารพและส่งเสริม 
หลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้สังคมไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น สร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าการลิดรอนเสรีภาพ
จากรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทํามิได้  รวมท้ังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนในประเทศ ตลอดจนจะเป็น
หลักประกันความยุติธรรม ทั้งน้ี หากสามารถผลักดันเร่ืองน้ีให้มีความก้าวหน้าก็จะเป็นพัฒนาการเชิงบวกที่สามารถ
แถลงต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในการรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ไทยภายใต้กลไก  UPR  ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ นครเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส  
อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย  

2. การตราพระราชบัญญัติเฉพาะเพ่ืออนุวัติการตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ  จะทําให้การกําหนดฐาน 
ความผิดเฉพาะสําหรับการกระทําทรมานฯ และการบังคับบุคคลให้หายสายสูญ  รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการในการ
ป้องกัน  ปราบปราม ดําเนินคดี  เยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว  ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมพันธกรณีทั้งหมด
ที่กําหนดไว้ตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ได้อย่างสมบูรณ์ 

3. ยธ. ได้จัดทําแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ 
เรียบร้อยแล้ว คือ  1) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ  (ร่างมาตรา 19)  
2) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดให้มีนักนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ แพทย์ หรือจิตแพทย์ และ
วิธีการสืบสวนสอบสวน (ร่างมาตรา 38)  3) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน  
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินคดี  และที่ปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคล
ให้สูญหาย  (ร่างมาตรา 43) ทั้งน้ี   ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน  นับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศพระราชบัญญัติใน 
ราชกิจจานุเบกษา   
 
13.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – สหราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.)  เสนอดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือฉบับลงนามย่อ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 

2. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร 
ไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ฉบับลงนามย่อเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง 
เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ และร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง 
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  
 
 



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

10 

4. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมี 
ผลใช้บังคับของหนังสือสัญญาดังกล่าวต่อไป  โดยให้ กต.  สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  

1. ร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ (ฉบับลงนามย่อเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550)  
คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับใหม่  เพ่ือใช้แทนความ
ตกลงฯ ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2493 เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์การทําการบินในปัจจุบัน 
และสอดคล้องกับกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศ โดยมีการระบุข้อบทท่ีสําคัญ ได้แก่ การให้สิทธิ  การกําหนด
สายการบินและการอนุญาต   การปฏิเสธ การเพิกถอนและการพักใช้ใบอนุญาตดําเนินการ  ความปลอดภัยการบิน    
และการขนส่งหลายรูปแบบ  

2. บันทึกความเข้าใจฯ   คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายลงนามย่อบันทึกความเข้าใจฯ  เมื่อวันที่ 22  
พฤศจิกายน 2550 เพ่ือตกลงปรับปรุงสิทธิการบินระหว่างกัน ได้แก่  สิทธิความจุความถี่  สิทธิรับขนการจราจร  
(เที่ยวบินรับขนผู้โดยสารหรือเที่ยวบินรับขนผู้โดยสารผสมสินค้า)   สิทธิรับขนการจราจร (เที่ยวบินรับขนผู้โดยสาร
หรือเที่ยวบินรับขนผู้โดยสารผสมสินค้า)  สิทธิรับขนการจราจร (เที่ยวบินรับขนเฉพาะสินค้า) และการใช้ช่ือเที่ยวบิน
ร่วมกัน   
  ทั้งน้ี  บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีใช้แทนบันทึกความเข้าใจทุกฉบับก่อนหน้าน้ี และจะมีผลใช้บังคับ
ต่อเมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูต 
 
14. เรื่อง รา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับสํานักงานตํารวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วย
ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตํารวจ (Memorandum of 
Understanding between The Royal Thai Police (RTP) and Australian Federal Police (AFP) on 
Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับสํานักงานตํารวจสหพันธ์
ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตํารวจ 
(Memorandum of Understanding between The Royal Thai Police (RTP) and Australian Federal 
Police (AFP) on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation)  
  2. อนุมัติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทนเป็นผูล้งนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว  
  3. อนุมัติให ้ตช. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไมใ่ช่สาระสําคัญ 
หากมีความจําเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้า โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบอีกคร้ัง  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ตช. รายงานว่า ตช. และสํานักงานตํารวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตํารวจมาแล้ว 3 ฉบับ ซึ่งฉบับล่าสุดลงนามเมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2554 โดยมผีลบังคับใช้ 3 ปี และอาจสามารถขยายต่อไปได้ 3 ปี โดยความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรของคู่ภาคี ต่อมาทางการออสเตรเลียได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม ่โดยยังคงมีสาระสําคัญของ
ประเด็นความร่วมมือที่คล้ายกับบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับก่อน แต่ขอปรบัแก้ไขในบางส่วนเพ่ือให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น
และปรับแก้ไขเพ่ือให้บันทึกความเข้าใจฯ มผีลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ี 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของบันทึกความเข้าใจฯ มีเจตนารมณ์ที่สรา้งเสรมิความร่วมมือกันบนพ้ืนฐานความตกลง
เก่ียวกับความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายในด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการป้องกัน
อาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการก่อการร้าย และมีเป้าหมายเป็นการสร้างกรอบความร่วมมือพ้ืนฐานระหว่างคู่ภาคีทั้ง
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สองฝ่าย เพ่ือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการก่อการร้าย และเพ่ือการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือ
ของตํารวจ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในการฟ้ืนฟูภัยพิบัติและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉนิ โดยรูปแบบ
การดําเนินการให้ความร่วมมอื จะครอบคลมุถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติการ
ร่วมกัน การเสริมสร้างและทาํให้เกิดความเข้มแข็งของเครอืข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ และการให้ความช่วยเหลือแบบ
ร่วมมือกันในการเสริมสร้างขดีความสามารถและการพัฒนาวิชาชีพ  
 
15. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในการประชุมรัฐมนตรศีึกษาอาเซียน 
ครั้งที่ 9 และการประชุมที่เก่ียวข้อง (9th ASEAN Ministers Meetingon Education and the related 
Meetings)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบหรือรับรองเอกสาร ดังน้ี  
   1.1 (ร่าง) แผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559-2563 (ASEAN 5-Year Work 
Plan on Education 2016-2020)  
   1.2 (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการศึกษาเพ่ือเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on 
Education for Out-of-School Children) เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ครั้งที่ 15 ในเดือนมิถุนายน 2559 และบรรจุเป็นเอกสารประกอบการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 ณ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนกันยายน 2559   
   1.3 (ร่าง) กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (The Charter of ASEAN University 
Network : AUN Charter)  
   1.4 (ร่าง) ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับรัฐบาลฮังการี (Cooperation 
Agreement between ASEAN and Hungary)  
  2. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผูแ้ทนลงนามใน (รา่ง) ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
อาเซียนกับรัฐบาลฮังการี (Cooperation Agreement between ASEAN and Hungary) ในฐานะผู้ลงนามฝ่าย
อาเซียน  
  3. หากจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําในเอกสารตามข้อ 1.1-1.4 ในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยและหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ศธ. หารือกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ันได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง  
 

แต่งต้ัง 
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย  - เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย  - เอเชีย เพ่ือ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 169/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน  
2559 แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย  - เอเชีย  เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์  โดยมีผู้แทนโครงการ
ฝ่ายออสเตรเลีย เป็นที่ปรึกษา  ปลัดกระทรวงยุติธรรม   เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  (กํากับ
ดูแลงานด้านการต่างประเทศ)  เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการอีก 15 คน  ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนและกํากับดูแลการดําเนินงานตามโครงการออสเตรเลีย  - เอเชีย  เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ให้มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงานของไทย  ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  
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กําหนดกรอบและแผนงาน เสนอแนะแนวทางในการขับเคล่ือนและพัฒนาแผนปฏิบัติงานของประเทศไทยภายใต้
โครงการฯ ร่วมกับผู้แทนโครงการฝ่ายออสเตรเลีย เป็นต้น ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  

2. การจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ  เกิดขึ้นจากตราสารในระดับ  “ข้อตกลงเสริม” ที่ 
ลงนามร่วมกันในระดับหน่วยงานของทั้งสองฝ่าย  ซึ่งมีสถานะเป็นเพียงผู้เข้าร่วมโครงการ (participant) เท่าน้ัน โดย
มีคณะกรรมการฯ เป็นกลไกส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือลดโอกาสและเหตุจูงใจที่จะนําไปสู่การค้ามนุษย์   ร่วมกับผู้รับสัญญา
โครงการจากฝ่ายออสเตรเลีย  ประกอบกับข้อตกลงเสริมฉบับน้ีเป็นการผูกพันด้านการดําเนินความร่วมมือระหว่างกัน
แต่ไม่มีสถานะเป็นตราสารที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดหรือได้มาซึ่งสิทธิหน้าที่ใดทั้งตามกฎหมาย
ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด อีกทั้งยังกําหนดให้มีผู้แทนโครงการซึ่งมีสถานะเป็นเพียงผู้รับสัญญา
ที่จะอํานวยความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติ (Implementing Service  Provider)  ของโครงการ AAPTIP  และเป็น
ผู้แทนจากฝ่ายออสเตรเลียเข้าเป็นองค์ประกอบร่วมกับผู้แทนฝ่ายไทย  

3. แนวทางการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการของ 6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ  
ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  เวียดนาม กัมพูชา  เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                 
มีประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการของแต่ละประเทศเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับอธิบดี  รองอธิบดี  ผู้อํานวยการ
บริหาร และเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับภูมิภาค (Regional  Program Streeing Committee : 
RPSC)  ด้วย 
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันการข่าวกรอง สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่
ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
  2. นางอัจฉรา อุณหเลขกะ ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ต้ังแต่
วันที่ 20 มกราคม 2559  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายวิม ยาหิรัญ ผู้อํานวยการ
สํานัก 2 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก (นักการข่าว
ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายสมชาย หาญหิรัญ                 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม               
เพ่ือทดแทนผูดํ้ารงตําแหน่งเดิมซึ่งขอลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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20. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาวสิรพิร พิทยโสภณ 
ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสาํนักเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีทั้งน้ี ต้ังแต่วันที ่24 พฤษภาคม 2559 
เป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี(เพิม่เติม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 108/2559 เรื่อง มอบหมายและ                 
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพ่ิมเติม) ดังน้ี  
  ตามท่ีได้มีคําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 216/2558 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้                
รองนายก รั ฐมนต รี  และ รั ฐมนต รีประ จํ าสํ า นั กนายก รั ฐมนตรี ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐมนตรี                
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 น้ัน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
นายกรัฐมนตรจีึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กํากับการบริหาร
ราชการ และสัง่และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  
 

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


