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http://www.thaigov.go.th                                                         วันที ่ 28  มกราคม  2557 
 
 
  วันน้ี (28 มกราคม 2557) เมือ่เวลา 09.30 น.  ณ  หอ้งเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก                          
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
  1.  เรื่อง   รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจาํปี 2555 

 2. เรื่อง  การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
   นานาชาติ โดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  
   ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม   
   (UNODC)   

  3. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
 
 

......................................... 
 เอกสารชดุนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรฐัมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมตคิณะรัฐมนตรอีย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี
โทร . 0 2280-9000 ตอ่ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญตดิตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มกีารประชมุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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1. เร่ือง  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจําปี 2555 
  คณะรฐัมนตรมีีมตรัิบทราบรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจําปี 2555 ตาม
พระราชบญัญตัิส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระสําคัญของรายงานการพัฒนาเดก็และเยาวชน  ประจําปี 2555  มี 4 ส่วน คือ  
  สว่นที ่1 ประชากรเดก็และเยาวชน  เป็นการนําเสนอโครงสร้างและแนวโน้มประชากรเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนความตอ้งการและสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนในอนาคต 
  สว่นที ่2 สภาพการณแ์ละแนวโน้ม ผลการดําเนินการ และแนวทางการแก้ไขปญัหาการ
พัฒนาเดก็และเยาวชน  ประกอบด้วย เดก็และเยาวชนกับครอบครัว เด็กและเยาวชนกับสุขภาพและความ
ปลอดภัย  เด็กและเยาวชนกบัการศึกษา เดก็และเยาวชนกับวัฒนธรรมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็กและเยาวชนกับ
การนันทนาการ เด็กและเยาวชนกับสือ่ เดก็และเยาวชนกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  รวมถึงสภานักเรียน และ
การรวมกลุ่ม  เด็กและเยาวชนกับการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษ เด็กและเยาวชนกับการประกอบอาชีพและการ 
มีงานทํา    เดก็และเยาวชนกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ  เดก็และเยาวชนกับการเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  สว่นที ่3 สภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย   เป็นการรายงานผลงานความก้าวหน้าของสภา
เด็กและเยาวชน  รวมทั้งวิเคราะห์ความสําเร็จ/ปัญหาอุปสรรค ในการดาํเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
  สว่นที ่4 งบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการวิเคราะห์การใช้งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ข้อเสนอแนะในการขบัเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น  
  มาตรการเร่งดว่น มีดังน้ี 1) ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 2)  ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก  3) ด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและความปลอดภัยสําหรับเด็ก   4) ด้านมาตรการเร่งด่วน
เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ของกลุ่มเด็กและเยาวชน 5) ด้านการปกป้องคุ้มครองเดก็  ด้าน
ผลกระทบจากสื่อ 6) ด้านการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ เยาวชน  7) ด้านการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน   
  มาตรการระยะยาว มีดังนี้  1) เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม               
2)  พัฒนาระบบบรหิารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีการต่อเชื่อมกันมากขึน้  3) สร้าง
ความเข็มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาคีอืน่ ๆ     
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2. เร่ือง การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการประชุมกลุ่มผู้เชีย่วชาญนานาชาติ โดยสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) รว่มกบัสํานกังานสหประชาชาติวา่ด้วยยาเสพตดิและ
อาชญากรรม (UNODC)   
  คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบการจัดทําความตกลงให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสําหรับการประชุม
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับการยุติความรนุแรงตอ่เด็ก โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) (Thailand Institute of Justice : สถาบัน TU)   ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วย 
ยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์  2557   โดยการจัดทําความ  ตกลง
สําหรับจัดการประชมุดังกล่าว จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนหนงัสือระหว่างกัน (Exchange of Letters)  ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับสหประชาชาต ิ
  สาระสําคัญของการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญนานาชาติในเรื่องเกี่ยวกบัการยุติความรุนแรงต่อ
เด็กมีความเชือ่มโยงกับยุทธศาสตรก์ารดําเนนิงานของสถาบัน TU  เนื่องจากผู้หญิงและเด็กถอืเป็นกลุ่ม
เปราะบางในสงัคม (vunerable group) ท่ีมักตกเป็นเหยือ่ความรุนแรงและอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ และได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการยตุิธรรมทั้งทางตรงและทางออ้ม ซึ่งท่ีผ่านมาสถาบันฯ ได้ให้ความสําคัญกับประเด็น
ดังกล่าวมาโดยตลอดเนื่องจากมีความเชือ่มโยงกับข้อกําหนดกรุงเทพฯ ในบริบทของผูต้อ้งขังหญิงในเรือนจํา   และ
เด็กตดิผู้ตอ้งขงั และเกี่ยวข้องกันโดยตรง กับการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา ท้ังนี้   ในช่วง
ที่ผ่านมา  สถาบัน TU  ได้ประสานกับ UNODC  เกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดประชมุ ซึ่งรวมถึงการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการจัดเตรียมการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  ยนืยันความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชมุดังกล่าว 
  โดยท่ีความตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบทบัญญตัิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 
190  เนือ่งจากก่อให้เกิดพันธกรณีแก่คู่ภาคีภายใต้บังคับกฎหมายระหวา่งประเทศในดา้นเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน
สําหรับการประชมุระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีพระราชบัญญตัิคุ้มครองการดําเนินงานของ
สหประชาชาตแิละทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.  2505 รับรองอยูแ่ล้ว  แตม่ิได้เป็นหนงัสือสญัญาท่ี
ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา   ตามมาตรา 190  วรรคสอง  เนื่องจากไม่มีเนื้อหาสาระที่เป็นบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือกระทบตอ่เศรษฐกิจ สังคม  การค้า  การลงทุน  และงบประมาณของประเทศอย่าง
มีนัยสําคัญ  โดยคณะรฐัมนตรีสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบไดโ้ดยกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  ต้องเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสารัตถะของความตกลงมาประกอบด้วย  

ทั้งนี้  กต.  ไดพ้ิจารณาหลังจากได้รับสําเนาหนังสือจาก UNODC  ดังกลา่วแล้ว  ไม่มี 
ข้อขดัขอ้งในสารัตถะของการจัดทําหนังสอืแลกเปลี่ยนเพือ่ตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุดังกล่าว โดยมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับถ้อยคําเพื่อให้หนังสอืแลกเปลี่ยนข้างต้นมีความรัดกุมมากย่ิงขึ้น ซึ่ง UNODC  ได้ปรับเปลี่ยน
ถ้อยคําตามขอ้เสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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3 .เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามทีส่ํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (สลค.) เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..)  ที่มีมติ
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับอัตราภาษีสรรพสามติน้ํามันดีเซล ออกไปอกี  1 เดอืน ตั้งแต่วันที ่1 
กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  

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


