
  วนันี ้(28 มกราคม 2557) เม่ือเวลา 09.30 น.  ณ  ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก                          

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

  1.  เร่ือง   รายงานการพฒันาเด็กและเยาวชน  ประจําปี 2555 

 2. เร่ือง  การจดัทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการประชมุกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 

   นานาชาต ิโดยสถาบนัเพ่ือการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องค์การมหาชน)  

   ร่วมกบัสํานกังานสหประชาชาตวิา่ด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรม   

   (UNODC)   

  3. เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี ..)  

 

 

......................................... 

 เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรีเท่านัน้ 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รับฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 

1. เร่ือง  รายงานการพัฒนาเดก็และเยาวชน  ประจําปี 2555 

  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบรายงานการพฒันาเดก็และเยาวชน  ประจําปี 2555 ตาม

พระราชบญัญตัสิง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ตามท่ีกระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) เสนอ 

  สาระสาํคัญของรายงานการพัฒนาเดก็และเยาวชน  ประจาํปี 2555 

 มี 4 สว่น คือ  

  ส่วนท่ี 1 ประชากรเด็กและเยาวชน  เป็นการนําเสนอโครงสร้างและแนวโน้มประชากรเด็ก

และเยาวชน ตลอดจนความต้องการและสภาวการณ์ของเดก็และเยาวชนในอนาคต 

  ส่วนท่ี 2 สภาพการณ์และแนวโน้ม ผลการดาํเนินการ และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาการพัฒนาเดก็และเยาวชน  ประกอบด้วย เดก็และเยาวชนกบัครอบครัว เดก็และเยาวชนกบั 



สขุภาพและความปลอดภยั  เด็กและเยาวชนกบัการศกึษา เด็กและเยาวชนกบัวฒันธรรมคณุธรรม  จริยธรรม  

เด็กและเยาวชนกับการนันทนาการ เด็กและเยาวชนกับส่ือ เด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

รวมถึงสภานกัเรียน และการรวมกลุ่ม  เด็กและเยาวชนกบัการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษ เด็กและเยาวชนกับ

การประกอบอาชีพและการมีงานทํา    เด็กและเยาวชนกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ  เด็กและเยาวชนกับการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

  ส่วนท่ี 3 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย   เป็นการรายงานผลงานความก้าวหน้า

ของสภาเด็กและเยาวชน  รวมทัง้วิเคราะห์ความสําเร็จ/ปัญหาอปุสรรค ในการดําเนินงานของสภาเด็กและ

เยาวชน 

  ส่วนท่ี 4 งบประมาณการพัฒนาเดก็และเยาวชน เป็นการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ 

เพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชน 

  ข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนงานพัฒนาเดก็และเยาวชน แบง่เป็น  

  มาตรการเร่งด่วน มีดงันี ้1) ด้านสุขภาพอนามยัและความปลอดภัย 2)  ด้านการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กเล็ก  3) ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและความปลอดภัยสําหรับเด็ก   4) ด้านมาตรการ

เร่งดว่นเพ่ือลดปัญหาและผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ของกลุ่มเด็กและเยาวชน 5) ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก  

ด้านผลกระทบจากส่ือ 6) ด้านการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ เยาชน  7) ด้านการดําเนินงานของสภาเด็กและ

เยาวชน   

  มาตรการระยะยาว มีดงันี ้ 1) เสริมสร้างการพฒันาศกัยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม               

2)  พฒันาระบบบริหารจดัการในการคุ้มครองและพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีการตอ่เช่ือมกนัมากขึน้  3) สร้าง

ความเข็มแข็งให้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและภาคีอ่ืน ๆ     

 

2. เร่ือง การจัดทาํความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญนานาชาต ิ

โดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่า

ด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรม (UNODC)   

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทําความตกลงให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสําหรับการ

ประชมุกลุม่ผู้ เช่ียวชาญนานาชาติ ในเร่ืองเก่ียวกบัการยตุิความรุนแรงตอ่เด็ก โดยสถาบนัเพ่ือการยตุิธรรมแห่ง

ประเทศไทย (องค์การมหาชน) (Thailand Institute of Justice : สถาบนั TU)   ร่วมกบัสํานกังานสหประชาชาติ

ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ระหว่างวนัท่ี 18-21 กมุภาพนัธ์  2557   โดยการจดัทําความ  

ตกลงสําหรับจัดการประชุมดงักล่าว จะใช้วิธีการแลกเปล่ียนหนงัสือระหว่างกนั (Exchange of Letters)  

ระหวา่งรัฐบาลไทยกบัสหประชาชาต ิ

  สาระสําคัญของการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญนานาชาติในเร่ืองเก่ียวกับการยุติความ

รุนแรงต่อเด็กมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การดาํเนินงานของสถาบัน TU  เน่ืองจากผู้หญิงและเด็ก

ถือเป็นกลุ่มเปราะบางในสงัคม (vunerable group) ท่ีมกัตกเป็นเหย่ือความรุนแรงและอาชญากรรมรูปแบบ



ต่าง ๆ และได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งท่ีผ่านมาสถาบนัฯ ได้ให้

ความสําคญักับประเด็นดงักล่าวมาโดยตลอดเน่ืองจากมีความเช่ือมโยงกบัข้อกําหนดกรุงเทพฯ ในบริบทของ

ผู้ ต้องขงัหญิงในเรือนจํา   และเดก็ตดิผู้ ต้องขงั และเก่ียวข้องกนัโดยตรง กบัการป้องกนัอาชญากรรม และความ

ยตุธิรรมทางอาญา ทัง้นี ้  ในชว่งท่ีผา่นมา  สถาบนั TU  ได้ประสานกบั UNODC  เก่ียวกบัรายละเอียดของการ

จดัประชมุ ซึง่รวมถึงการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบและการจดัเตรียมการอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง  ยืนยนัความพร้อมท่ีจะเป็นเจ้าภาพในการจดัการประชมุดงักลา่ว 

  โดยท่ีความตกลงดงักลา่วเก่ียวข้องกบับทบญัญตัใินรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยมาตรา 

190  เน่ืองจากก่อให้เกิดพนัธกรณีแก่คูภ่าคีภายใต้บงัคบักฎหมายระหวา่งประเทศในด้านเอกสิทธ์ิและความคุ้ม

กนัสําหรับการประชมุระหว่างประเทศท่ีจดัขึน้ในประเทศไทย ซึ่งมีพระราชบญัญัติคุ้มครองการดําเนินงานของ

สหประชาชาตแิละทบวงการชํานญัพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.  2505 รับรองอยูแ่ล้ว  แตม่ิได้เป็นหนงัสือสญัญา

ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา   ตามมาตรา 190  วรรคสอง  เน่ืองจากไม่มีเนือ้หาสาระท่ีเป็นบท

เปล่ียนแปลงอาณาเขตไทยหรือกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม  การค้า  การลงทุน  และงบประมาณของประเทศ

อยา่งมีนยัสําคญั  โดยคณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้โดยกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.)  

ต้องเสนอความเห็นเก่ียวกบัประเดน็สารัตถะของความตกลงมาประกอบด้วย  

ทัง้นี ้ กต.  ได้พิจารณาหลงัจากได้รับสําเนาหนงัสือจาก UNODC  ดงักลา่วแล้ว  ไมมี่ 

ข้อขดัข้องในสารัตถะของการจดัทําหนงัสือแลกเปล่ียนเพ่ือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุดงักล่าว โดย

มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับถ้อยคําเพ่ือให้หนงัสือแลกเปล่ียนข้างต้นมีความรัดกมุมากย่ิงขึน้ ซึ่ง UNODC  ได้

ปรับเปล่ียนถ้อยคําตามข้อเสนอแนะดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 

  

3.เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)  

                   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการการเลือกตัง้เก่ียวกบัร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี..)  

ท่ีมีมตเิห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับอตัราภาษีสรรพสามิตนํา้มนัดีเซล ออกไปอีก  1 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 

กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557  

...................... 


