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วันนี้ (
24 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม และมูลนิธิ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬารวม
3 ฉบับ
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และ
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

2.
3.

เศรษฐกิจ – สังคม
4.

เรื่อง

5.

เรื่อง

6.

เรื่อง
7.
8.

เรื่อง
เรื่อง

ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)
ขออนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
พ.ศ. 2559 – 2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)
ต่างประเทศ

9.
10.
11.

เรื่อง

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
สมัยที่ 2
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานตารวจสหพันธ์ออสเตรเลียและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของไทย

 มันคง
่ มังคั
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12.
13.
14.

15.

เรื่อง

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – สหราชอาณาจักร
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติกับสานักงานตารวจ
สหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
การพัฒนาความร่วมมือของตารวจ
(Memorandum of Understanding
between The Royal Thai Police (RTP) and Australian Federal Police
(AFP) on Combating Transnational Crime and Developing Police
Cooperation)
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 9 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (9th ASEAN
Ministers Meetingon Education and the related Meetings)
แต่งตั้ง

16.
17.
18.
19.
20.
21.

เรื่อง

การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย - เอเชีย เพื่อต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (AAPTIP)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
(เพิ่มเติม)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม และ
มูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว เป็นการปรับปรุงกฎหมายในส่วนเกี่ยวกับการจัดตั้ง
บริษัท การควบรวมบริษัท การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อลดอุปสรรคและเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
การ ท่องเที่ยวและกีฬารวม
3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
การ
ท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว รวม 3 ฉบับ ดังนี้
1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การ ท่องเที่ยวและ
กีฬา พ.ศ. ....
2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ ....
3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวง
การ ท่องเที่ยวและกีฬา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. .... เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556
2.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ....
เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2553
3.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา พ.ศ. 2553 โดย แก้ไขชื่อ ของ “กองกลาง” เป็น “สานักงานเลขานุการกรม ” เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวในกรมพลศึกษา กก.
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....
คณะ
รัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
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กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและ
กระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างประกาศฯ
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ เขตผังเมืองรวมและเขตอนุรักษ์ โดยแบ่งพื้นที่การใช้บังคับออกเป็น 2
บริเวณ คือ พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่และพื้นที่น่านน้าทะเล โดยกาหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ให้เป็นอาคารประกอบกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ และกาหนดประเภทโครงการ
หรือกิจการที่ต้องจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ – สังคม
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559 ระยะเร่งด่วน โดยให้ส่วน
ราชการที่จะดาเนินโครงการ (กองบัญชาการกองทั พไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ) จัดทารายละเอียดแบบรูปรายการ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสนอขออนุมัติการ
ดาเนินการและให้ดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อไป
2. โครงการส่วนที่เหลือในโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559 และปี 2560-2561
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ให้ พม. ร่วมกับส่วนราชการที่จะดาเนิน
โครงการพิจารณานาแนวทางและรูปแบบการลงทุนโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559) มาพิจารณาดาเนินการ
3. ให้ พม. ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส่วนราชการที่จะดาเนินโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของข้าราชการในรูปแบบรัฐสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามข้อสังเกตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ให้กรมสรรพากรยกเลิกโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
1,347,823,900 บาท ประกอบด้วย
1.
โครงการการพัฒนาระบบงานภายในสานักงาน เพื่อจัดทาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเครือข่ายสื่ อสารของสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ ให้มีความสามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มมาก
ขึ้น และจัดทาระบบบริการผู้เสียภาษีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งจัดให้มีระบบกล้องวงจรปิดพร้อมระบบ
บันทึกและเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการของสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่ว
ประเทศ จานวน 798 แห่ง
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน เป็นการจัดหาอุปกรณ์สานักงาน เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์
สานักงานเดิม ติดตั้งภายในสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ จานวน 798 แห่ง ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
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ระบบไฟฟูา อุปกรณ์จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษีอากร และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการผู้เสียภาษีอากรและประชาชนผู้มาติดต่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3. โครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนให้บริการประชาชน เป็นการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการผู้เสียภาษี
อากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ จานวน 798 แห่ง
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า กรมสรรพากรมีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา เช่น การส่งมอบ การแก้ไขสัญญา รวมถึงการตรวจรับ ประกอบกับรัฐบาลได้
มีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก โดยโครงการดังกล่าว
สามารถชะลอไว้ก่อนได้ และหากมีความจาเป็นก็จะขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในส่วนที่จาเป็นต้องดาเนินการเป็น
กรณี ๆ ไป กรมสรรพากรจึงขอคืนเงินเพื่อให้รัฐบาลนาไปใช้จ่ายในโครงการสาคัญอื่น ๆ
6. เรื่อง แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
พ.ศ. 2559 – 2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.
2559 – 2561 มีเปูาหมายเพื่อกวาดล้าง กาจัด ควบคุมโรคติดต่อสาคัญของประเทศด้วยระบบและเครือข่ายการ
ทางานที่เข้มแข็ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีแผนปฏิบัติการ 4 ระบบหลัก ดังนี้ 1. ระบบปูองกัน
โรคติดต่อ (Prevention) 2. ระบบตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ ( Detection) 3. ระบบควบคุมโรคติดต่อและตอบสนอง
ต่อปัญหา (Response) 4. ระบบสนับสนุนการดาเนินงานด้านโรคติดต่อ (Support)
7. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ กก. เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กก. รายงานว่า การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ (ASEAN School Games : ASG) เป็นมหกรรม
การแข่งขันประจาปีของนักเรียนประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASEAN School Sports Council :
ASSC) ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนภาคปกติเต็มเวลาและมีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และ
ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้นเมียนมาร์เป็นสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนและจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ฯ เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็น
เจ้าภาพ เนื่องจากกัมพูชาและลาวไม่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดังนั้น
ในปี 2559 จึงครบกาหนด
วาระที่ไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ฯ ครั้งที่ 8 ทั้งนี้ ได้กาหนดจัดการแข่งขันดังกล่าวระหว่าง
วันที่ 21-28 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ 1) เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง
เยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผ่านการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน 2) เพื่อเสริมสร้างโอกาสสาหรับนักกีฬา
ระดับโรงเรียนประเมินสมรรถนะทางกีฬาของตนในภูมิภาคอาเซียน 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาระดับโรงเรียน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีต่อกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก
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8. เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์
3. เห็นชอบให้สานักงบประมาณ (สงป.) ใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจาปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
วธ. รายงานว่า รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายในการใช้วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับ
ต่างประเทศ รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมตราสินค้าและพัฒนาตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ
พัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ของประเทศไทย คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติจึงได้จัดทายุทธศาสตร์การส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนต์และวีดิทัศน์ของไทยให้มีทิศทางและเปูาหมายที่ชัดเจน มีกลไกการบริหารจัดการและบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรในการผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็น
มืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการปกปูอง
และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความร่วมมือในการร่วม
ลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงธุรกิจถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ต่างประเทศ
9. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)
เสนอ ดังนี้
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) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทก. ดาเนินการได้ โดยเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
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2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกันโดยมีขอบเขตความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และ ทก. ได้แก่ การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนทัศนะ
เกี่ยวกับความรู้และการพัฒนาด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การแลกเปลี่ยนทัศนะและความร่วมมือในการยกระดับ
ระบบนิเวศด้วยธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดหรือการอานวยความสะดวกการฝึกอบรมและโปรแกรม
การพัฒนาความสามารถ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือในสาขา
อื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจของคู่ภาคี ทั้งนี้ ทั้งสองฝุายอาจกาหนดขอบเขตความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. เรื่อง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 2
2. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
สมัยที่ 2
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมให้การรับรองในร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว
4. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ต่อประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนากลับไปเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ สานักงานใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
สาระสาคัญของเรื่อง
1.
องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัย
ที่ 2 ประกอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (2)
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และ (4) ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข
2. ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อม แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 2
เป็นแนวทางการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก รวมทั้งเป็นแนวทางการบูรณาการมิติสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มิติสังคม
และมิติเศรษฐกิจเพื่อการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และมีสาระสาคัญเป็นการปกปูองสิ่งแวดล้อมซึ่งถือ
ว่าเป็นส่วนร่วมหนึ่งที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่สดใส ปลอดภัย และมีสุขภาพดีสาหรับทุกคน โดยเน้นถึง
ความจาเป็นเร่งด่วนในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในประเด็นสาคัญและ
ความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกในการสร้างความเข้มแข็งและประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดมากขึ้น
รวมถึงส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
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11. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานตารวจสหพันธ์ออสเตรเลียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
(สานักงาน ป.ป.ส.) และสานักงานตารวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
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. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสานักงานตารวจสหพันธ์
ออสเตรเลียว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ( Memorandum of Understanding between the
Department of Special Investigation and The Australian Federal Police on Combating transnational
Crime)
3. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ รวมทั้ง อนุมัติให้ ยธ. โดยสานักงาน ป.ป.ส. และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาปรับแก้ไข
บันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ หากมีความจาเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้า โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
สาระสาคัญของเรื่อง
ยธ. รายงานว่า
1) สานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงาน ป.ป.ส. กับสานักงานตารวจ
สหพันธ์ออสเตรเลียเรื่องการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อการกาหนด
ขอบเขตและแนวทางการดาเนินงานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในด้านยาเสพติดและการสืบสวนคดี
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตความร่วมมือครอบคลุม 4 ประเด็น ที่สาคัญ คือ การแบ่งปันข้อมูลและการ
ข่าวกรองของเจ้าพนักงาน การปฏิบัติการร่วม การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและรวบรวมความร่วมมือเป็นเครือข่าย
และความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) สานักงาน ป.ป.ส. และสานักงานตารวจสหพันธออสเตรเลียมีความประสงค์จะลงนามใน
บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับการลักลอบการค้ายาเสพติด เพื่อที่จะ
ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างสองหน่วยงาน และสร้างกรอบความร่วมมือพื้นฐาน
ระหว่างคู่ภาคีในการต่อสู่กับการลักลอบค้ายาเสพติด ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างคู่ภาคีในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปูองกันอาชญากรรม
ข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับการลักลอบค้ายาเสพติด และมีเปูาหมายเป็นการสร้างกรอบความร่วมมือพื้นฐาน
ระหว่างคู่ภาคีในการต่อสู่กับการลักลอบค้ายาเสพติด โดยข้อความในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด
มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคู่ภาคี
12. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หาย
สาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก
การบังคับให้หายสาบสูญ และเสนออนุสัญญาฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามเจ้าหน้าที่รัฐ กระทาการบังคับให้บุคคลสูญหาย (อุ้มหาย) ในทุกกรณี
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหาย พ.ศ. .... และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ และฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติติ่ไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในประเด็นการรับรอง
หลักการไม่ผลักดันกลับไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
3. รับทราบแผนการจัดทากฎหมายลาดับรองและกรอบระยะเวลา
สาระสาคัญของเรื่อง
1. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ นี้ เป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเคารพและส่งเสริม
หลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้สังคมไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น สร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าการลิดรอนเสรีภาพ
จากรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทามิได้ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนในประเทศ ตลอดจนจะเป็น
หลักประกันความยุติธรรม ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันเรื่องนี้ให้มีความก้าวหน้าก็จะเป็นพัฒนาการเชิงบวกที่สามารถ
แถลงต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในการรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ไทยภายใต้กลไก UPR ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกาหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
2. การตราพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ จะทาให้การกาหนดฐาน
ความผิดเฉพาะสาหรับการกระทาทรมานฯ และการบังคับบุคคลให้หายสายสูญ รวมทั้งมีการกาหนดมาตรการในการ
ปูองกัน ปราบปราม ดาเนินคดี เยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมพันธกรณีทั้งหมด
ที่กาหนดไว้ตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ได้อย่างสมบูรณ์
3. ยธ. ได้จัดทาแผนการจัดทากฎหมายลาดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
เรียบร้อยแล้ว คือ 1) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจากัดเสรีภาพ (ร่างมาตรา 19)
2) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดให้มีนักนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ แพทย์ หรือจิตแพทย์ และ
วิธีการสืบสวนสอบสวน (ร่างมาตรา 38) 3) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินคดี และที่ปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคล
ให้สูญหาย (ร่างมาตรา 43) ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศพระราชบัญญัติใน
ราชกิจจานุเบกษา
13. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – สหราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.)
เสนอดังนี้
1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือฉบับลงนามย่อ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
2. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ฉบับลงนามย่อเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง
เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ และร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
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4. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมี
ผลใช้บังคับของหนังสือสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสาคัญ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ (ฉบับลงนามย่อเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550)
คณะผู้แทนทั้งสองฝุายตกลงร่วมกันในการจัดทาร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนความ
ตกลงฯ ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2493 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์การทาการบินในปัจจุบัน
และสอดคล้องกับกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศ โดยมีการระบุข้อบทที่สาคัญ ได้แก่ การให้สิทธิ การกาหนด
สายการบินและการอนุญาต การปฏิเสธ การเพิกถอนและการพักใช้ใบอนุญาตดาเนินการ ความปลอดภัยการบิน
และการขนส่งหลายรูปแบบ
2. บันทึกความเข้าใจฯ คณะผู้แทนทั้งสองฝุายลงนามย่อบันทึกความเข้าใจฯ เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2550 เพื่อตกลงปรับปรุงสิทธิการบินระหว่างกัน ได้แก่ สิทธิความจุความถี่ สิทธิรับขนการจราจร
(เที่ยวบินรับขนผู้โดยสารหรือเที่ยวบินรับขนผู้โดยสารผสมสินค้า) สิทธิรับขนการจราจร (เที่ยวบินรับขนผู้โดยสาร
หรือเที่ยวบินรับขนผู้โดยสารผสมสินค้า) สิทธิรับขนการจราจร (เที่ยวบินรับขนเฉพาะสินค้า) และการใช้ชื่อเที่ยวบิน
ร่วมกัน
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ใช้แทนบันทึกความเข้าใจทุกฉบับก่อนหน้านี้ และจะมีผลใช้บังคับ
ต่อเมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูต
14. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติกับสานักงานตารวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วย
ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตารวจ (Memorandum of
Understanding between The Royal Thai Police (RTP) and Australian Federal Police (AFP) on
Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติกับสานักงานตารวจสหพันธ์
ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตารวจ
(Memorandum of Understanding between The Royal Thai Police (RTP) and Australian Federal
Police (AFP) on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation)
2. อนุมัติให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว
3. อนุมัติให้ ตช. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
หากมีความจาเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้า โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
สาระสาคัญของเรื่อง
ตช. รายงานว่า ตช. และสานักงานตารวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติและสานักงานตารวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตารวจมาแล้ว 3 ฉบับ ซึ่งฉบับล่าสุดลงนามเมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผลบังคับใช้ 3 ปี และอาจสามารถขยายต่อไปได้ 3 ปี โดยความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรของคู่ภาคี ต่อมาทางการออสเตรเลียได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม่ โดยยังคงมีสาระสาคัญของ
ประเด็นความร่วมมือที่คล้ายกับบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับก่อน แต่ขอปรับแก้ไขในบางส่วนเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
และปรับแก้ไขเพื่อให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้จนกว่าฝุายใดฝุายหนึ่งจะบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ ของบันทึกความเข้าใจฯ มีเจตนารมณ์ที่สร้างเสริมความร่วมมือกันบนพื้นฐานความตกลง
เกี่ยวกับความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างคู่ภาคีทั้งสองฝุายในด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปูองกัน
อาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการก่อการร้าย และมีเปูาหมายเป็นการสร้างกรอบความร่วมมือพื้นฐานระหว่างคู่ภาคีทั้ง
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สองฝุาย เพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการก่อการร้าย และเพื่อการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
ของตารวจ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในการฟื้นฟูภัยพิบัติและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรูปแบบ
การดาเนินการให้ความร่วมมือ จะครอบคลุมถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติการ
ร่วมกัน การเสริมสร้างและทาให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ และการให้ความช่วยเหลือแบบ
ร่วมมือกันในการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาวิชาชีพ
15. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ครั้งที่ 9 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (9th ASEAN Ministers Meetingon Education and the related
Meetings)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบหรือรับรองเอกสาร ดังนี้
1.1 (ร่าง) แผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559-2563
(ASEAN 5-Year Work
Plan on Education 2016-2020)
1.2 (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการศึกษาเพื่อเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on
Education for Out-of-School Children) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามใน (ร่าง) ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
อาเซียนกับรัฐบาลฮังการี (Cooperation Agreement between ASEAN and Hungary) ในฐานะผู้ลงนามฝุาย
อาเซียน
3. หากจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาในเอกสารตามข้อ 1.1-1.4 ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยและหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ศธ. หารือกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้นได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
แต่งตั้ง
16. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย - เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย - เอเชีย เพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคาสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 169/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน
2559 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย - เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีผู้แทนโครงการ
ฝุายออสเตรเลีย เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (กากับ
ดูแลงานด้านการต่างประเทศ) เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการอีก 15 คน ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนและกากับดูแลการดาเนินงานตามโครงการออสเตรเลีย - เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ให้มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงานของไทย ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
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กาหนดกรอบและแผนงาน เสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนป ฏิบัติงานของประเทศไทยภายใต้
โครงการฯ ร่วมกับผู้แทนโครงการฝุายออสเตรเลีย เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
2. การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เกิดขึ้นจากตราสารในระดับ “ข้อตกลงเสริม” ที่
ลงนามร่วมกันในระดับหน่วยงานของทั้งสองฝุาย ซึ่งมีสถานะเป็นเพียงผู้เข้าร่วมโครงการ ( participant) เท่านั้น โดย
มีคณะกรรมการฯ เป็นกลไกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดโอกาสและเหตุจูงใจที่จะนาไปสู่การค้ามนุษย์ ร่วมกับผู้รับสัญญา
โครงการจากฝุายออสเตรเลีย ประกอบกับข้อตกลงเสริมฉบับนี้เป็นการผูกพันด้านการดาเนินความร่วมมือระหว่างกัน
แต่ไม่มีสถานะเป็นตราสารที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดหรือได้มาซึ่งสิทธิหน้าที่ใดทั้งตามกฎหมาย
ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด อีกทั้งยังกาหนดให้มีผู้แทนโครงการซึ่งมีสถานะเป็นเพียงผู้รับสัญญา
ที่จะอานวยความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติ (Implementing Service Provider) ของโครงการ AAPTIP และเป็น
ผู้แทนจากฝุายออสเตรเลียเข้าเป็นองค์ประกอบร่วมกับผู้แทนฝุายไทย
3. แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการของ 6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการของแต่ละประเทศเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับอธิบดี รองอธิบดี ผู้อานวยการ
บริหาร และเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับภูมิภาค (Regional Program Streeing Committee :
RPSC) ด้วย
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1.
นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ผู้อานวยการสถาบันการข่าวกรอง สานักข่าวกรองแห่งชาติ ดารง
ตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่
ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558
2.
นางอัจฉรา อุณหเลขกะ ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักข่าวกรองแห่งชาติ ดารงตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่
วันที่ 20 มกราคม 2559
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง
นายวิม ยาหิรัญ ผู้อานวยการ
สานัก 2 สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก (นักการข่าว
ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง
นายสมชาย หาญหิรัญ
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดารงตาแหน่ง ปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งเดิมซึ่งขอลาออกจากตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
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20. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตันางสาวสิ
้ง
ริพร พิทยโสภณ
ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
เป็นต้นไป
21. เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 108/2559 เรื่อง มอบหมายและ
มอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) ดังนี้
ตามที่ได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 216/2558 เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให้
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2550
นายกรัฐมนตรีจึงมีคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กากับการบริหาร
ราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
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