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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง  ความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายบรอดแบนด์
 แห่งชาติ
    คณะรฐัมนตรรีบัทราบรายงานความกา้วหนา้การดำเนนิการตามนโยบายบรอดแบนดแ์หง่ชาต ิ
และเห็นชอบการดำเนินการตามนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติในระยะต่อไปของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ตามที่ ทก.เสนอ  
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า 
ทก. ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดในนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมีความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้ 
   ๑. การดำเนินการตามแนวทางของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ  
   (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการบรอดแบนด์ โดยได้ดำเนินการจัดการประชุม 
คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกำหนดแนวทางการดำเนิน
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมที่จะนำมาใช้ร่วมกัน
มีการรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับข้อมูล
บางส่วนจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐที่มีการสร้างโครงข่ายในระดับกระทรวง เพื่อ
วิเคราะห์และวางแผนใช้โครงข่ายร่วมกันและการเชื่อมต่อโครงข่ายต่อไป โดยใช้โครงข่ายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Information Network : GIN) เป็นโครงข่ายต้นแบบของส่วนราชการ
   (๒) การพัฒนาการใช้ประโยชน์บรอดแบนด์  ในช่วงระยะแรกได้เน้นการดำเนินการ
ในภาครัฐเป็นลำดับแรก โดยสำรวจความต้องการการใช้ประโยชน์บริการบรอดแบนด์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยได้หารือกับหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อรวบรวมปริมาณ ประเภท และกำหนดเวลา
ของความต้องการใช้โครงข่ายบรอดแบนด์ รวมทั้งรวบรวมวงเงินงบประมาณสำหรับบริการ
บรอดแบนด์ของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และในปีต่อ ๆ ไป เพื่อเตรียมหารือร่วมกัน
ในการบูรณาการการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีต่อไป 
   (๓) การประกันความม่ันคงปลอดภัยของโครงข่ายบรอดแบนด์และความปลอดภัยของสังคม
โดยรวม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยโครงข่าย เพื่อหารือ
มาตรการรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการและรักษาความปลอดภัย  ทั้งทางกายภาพและข้อมูล
สารสนเทศบนโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและให้ความสำคัญต่อการสร้าง
ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมในเชิงลบ ป้องปรามด้วยการ
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สร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
เพิ่มมากขึ้น
   (๔) การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายและประสานการกำกับดูแล ได้สนับสนุนให้มี
การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
ระหว่างผู้ให้บริการโครงข่าย รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมสนับสนุนนโยบายด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ดำเนนิการและประสานงานนโยบายบรอดแบนด์
แห่งชาติ และเพื่อให้การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบรอดแบนด์มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ส่วนราชการมีแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการภายใต้นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบรอดแบนด์แห่งชาติก่อนจึงจะดำเนินการได้
   (๕)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ทก. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายบรอดแบนด์
แห่งชาติผ่านส่ือต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อประโยชน์ของ
นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำภาพยนตร์สั้น ๔ เรื่อง (๓ ตอน) รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 
   ๒. การดำเนินการในระยะต่อไป คาดว่าจะมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
   (๑)  จดัตัง้หนว่ยงานภายในสำนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
เพื่อดำเนินการและประสานงานนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
   (๒) จัดทำแผนการดำเนินการในระยะ ๕  ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อ
กำหนดแผนงาน/มาตรการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่จะต้องดำเนินการโดยใช้กระบวนการต่อเนื่อง
ให้บรรลุเป้าหมายนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ    
   (๓) หารือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ให้บริการโครงข่าย (Fiber Optic) เช่น 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงข่ายครบถ้วนและครอบคลุมทั้งประเทศ
   (๔)  ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ ไปยังพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส ในระดับอำเภอทั้ง ๓๓ อำเภอ โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบิตต่อวินาที เพื่อให้
เป็นเส้นทางในการรับส่งข้อมูลจากหน่วยราชการส่วนกลาง ถึงหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับ
อำเภอ รวมทั้งรองรับระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Web Conference) ที่จะช่วยลด
ความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้าย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และทำให้หน่วยงานราชการใน
๓ จังหวัด ดังกล่าว ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
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  เรื่อง มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที ่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
   เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ และเรื่อง รายงาน
  ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไข
   รฐัธรรมนญูตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสมานฉนัทเ์พือ่การ
   ปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานของสำนักงานปฏิรูปเกี่ยวกับมติสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๘ มติ ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ และรายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้
ทุกพรรคการเมืองได้ทราบถึงรายงานและข้อเสนอดังกล่าว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นของรายงานและข้อเสนอ ซึ่งบางเรื่อง
ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น เรื่องโฉนดชุมชน ภาษีที่ดิน โดยบางเรื่องมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแนวทาง
ที่ดำเนินการอยู่ และบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบกว้างขวาง เช่น การเสนอให้ยุบการปกครอง
ส่วนภูมิภาค ซึ่งควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากดำเนินการ ดังนั้น
จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายใน ๕ สัปดาห์

   เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
  ในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน
   การกู้เงิน พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)
เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
   โดยมีสาระสำคัญ คือ 
    (๑) กำหนดให้กรมบัญชีกลางมีอำนาจในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้
ผู้รับบำนาญนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน โดยให้ผู้รับบำนาญ
ที่ประสงค์จะขอกู้เงินยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้เงินต่อส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัดบำนาญ 
   (๒) กำหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกเบ้ียหวัดบำนาญตรวจสอบความถูกต้องและรับรองความถูกต้อง
และความครบถ้วนของข้อมูลในคำร้องขอรับหนังสือรับรอง แล้วส่งไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงาน
คลังจังหวัด เม่ือกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้รับคำร้องขอรับหนังสือรับรองแล้ว ให้ออก
หนังสือรับรองแก่ผู้รับบำนาญ โดยคำร้องขอหนังสือรับรองและหนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกำหนด 
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  (๓) กำหนดให้ผู้รับบำนาญสามารถนำหนังสือรับรองไปใช้เป็นหลักทรัพย์ขอกู้เงินกับสถาบัน
การเงินได้ โดยผู้รับบำนาญจะต้องแจ้งให้บุคคลผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จตกทอดในอนาคตได้ทราบถึง
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินด้วย 
  (๔) กำหนดกรณีหากเมื่อสถาบันการเงินและผู้รับบำนาญได้ทำสัญญากู้ เงินกันแล้ว
ให้สถาบันการเงินจ่ายเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ และให้สถาบันการเงินแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง
กรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการหักบำนาญรายเดือนตามสัญญากู้เงินต่อไป โดยวิธีการแจ้งข้อมูลและ
การหักบำนาญให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
  (๕) กำหนดให้ผู้รับบำนาญจะต้องยินยอมให้ส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัดบำนาญหักบำนาญ
รายเดือน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญากู้เงิน และกำหนดให้เงินที่ต้องชำระคืน
ให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าว เป็นหนี้อันมีบุริมสิทธิลำดับต่อจากหนี้ภาษีอากรและหนี้สหกรณ์ 
  (๖) กำหนดวิธีปฏิบัติของกรมบัญชีกลางและสถาบันการเงิน กรณีที่ผู้รับบำนาญไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญากู้เงินได้ ทั้งกรณีผิดสัญญากู้เงินและถึงแก่ความตาย โดยวิธีการชำระคืนเงินกู้กรณี
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

 เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย
 สิทธิเด็ก ฉบับท่ี ๓ – ๔  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 
๓ - ๔ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และมอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  พร้อมทั้ง
ให้รับความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกข้อสงวนข้อ ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตามความเห็น
ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงแรงงานไปพิจารณา
ดำเนินการปรับแก้ไขข้อความในรายละเอียดต่อไป  
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า 
  ๑. ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๓๕ โดยบทบัญญัติข้อ ๔๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กำหนดให้รัฐภาคีจัดทำรายงานผลการ 
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติเป็นระยะ โดยประเทศไทยได้นำเสนอ 
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานด้วยวาจาฉบับแรก เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ และตุลาคม
๒๕๔๑ และเสนอรายงานฉบับที่ ๒ และรายงานด้วยวาจา เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ และมกราคม
๒๕๔๙ ตามลำดับ ทั้งนี้ การจัดทำรายงานฉบับต่อไป คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
กำหนดให้ประเทศไทยจัดทำรายงานฯ ฉบับที่ ๓ และ ๔ ไว้ด้วยกัน ซึ่ง พม. ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ อย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางของสหประชาชาติ เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติข้อ ๔๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดังนี้
  (๑) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ แบ่งออกเป็น ๙ คณะ
  (๒) จัดประชุมพิจารณาร่างรายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
๕ ครั้ง
    (๓) ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการ เรื่อง “สิทธิเด็ก” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ และให้นำเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
    (๔) ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
(ร่าง) รายงานผลฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ โดยได้เสนอแนะให้การแปลเนื้อหาของรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
ต้องมีความกระชับและได้ใจความสำคัญ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
    (๕) จัดแปล (ร่าง) รายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ เป็นฉบับภาษาอังกฤษโดยได้มีการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ (ร่าง) รายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ
  ๒. โดยเนื้อหาของ (ร่าง) รายงานฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ จะประกอบด้วย  
          (๑) มาตรการทั่วไป : ข้อสงวนข้อ ๗ และข้อ ๒๒ กฎหมายการประสานงานนโยบาย
ด้านเด็กและเยาวชน กระบวนการติดตามอิสระ การจัดสรรงบประมาณ การรวบรวมข้อมูลสถิติ
การเผยแพร่อนุสัญญา
    (๒) หลักการทั่วไป : การไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอดและการพัฒนา
การเคารพความคิดเห็นของเด็ก
    (๓) สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ  : การจดทะเบียนการเกิด ชื่อ สัญชาติและสถานะ
บุคคลการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเฆี่ยนตีเด็ก  
    (๔) สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการเลี้ยงดูรูปแบบอื่น : การเลี้ยงดูรูปแบบอื่น
ความรุนแรง การกระทำมิชอบ การปฏิบัติที่เลวร้ายและการทอดทิ้งเด็ก เด็กติดมารดาในเรือนจำ
    (๕) สุขภาพพื้นฐานและสวัสดิการ : เด็กทุพพลภาพ สุขภาพและบริการด้านสุขภาพ
สุขภาพเด็กวัยรุ่น สุขภาวะแวดล้อม เอชไอวี/เอดส์ คุณภาพชีวิต 
    (๖) การศึกษา เวลาว่าง และกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การศึกษา การฝึกอบรมและ
การแนะแนวจุดมุ่งหมายของการศึกษา
    (๗) มาตรการปกป้องพิเศษ : เด็กในพื้นที่พักพิงของผู้หนีภัยจากการสู้รบ เด็กที่
เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน แรงงานเด็ก การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการค้าเด็ก
เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชนกลุ่มน้อย เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
 ของรัฐ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. .... โดยให้การยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีผลทำให้บุคคลที่กระทำความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วหลุดพ้นความรับผิด
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนอเพิ่มเติม
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   

 เรื่อง แนวทางการปรับค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก
 สภาท้องถิ่น
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่มเงินค่า
เบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของ 
กรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการการเมืองอื่น
ของกรุงเทพมหานคร) ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและ
เงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานครและกรรมการ
ของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับค่าตอบแทนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร) จำนวน ๒ ฉบับ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดำเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบให้ปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการต่อไป

 เรื่อง       ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
 วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๔ ฉบับ
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอื่น ๆ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยที่มาของกรรมการและสมาชิกของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ....ร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง
การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ....
และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และประโยชน์
ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ค. -  ส.ค. ๕๔ 35

 เร่ือง       ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง
 เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมในการรับเด็ก
 เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนด
 หลักเกณฑ์และวิธีการกระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยา
 ก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง                    
เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎ
กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
พ.ศ. ....  รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้   
   โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
  ๑) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง เกี่ ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่และความเหมาะสมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสม
ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม รวมทั้งหลักเกณฑ์การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่และความเหมาะสมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และ
ความเหมาะสมของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศ
กำหนดแบบการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสม 
  ๒) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยา
ก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สอบถามผู้รับบุตรบุญธรรมเพื่อ
ทราบข้อมูลปัญหาและมีการหารือร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์
ในเบื้องต้นก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรมนั้นยังเป็นเด็ก รวมทั้งกำหนดให้สืบเสาะ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเลิกรับบุตรบุญธรรมของผู้รับบุตรบุญธรรมให้แล้วเสร็จภายใน 
๖๐ วัน โดยให้มีข้อเท็จจริงและให้ดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
ในการวางแผนและดำเนินการให้คำปรึกษาเยียวยา ให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือได้ตาม
ความเหมาะสมและจำเป็น 
  นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอจดทะเบียนเลิกรับบุตร
บุญธรรม หรือยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
โดยหนังสือรับรองมีอายุ ๖ เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือ

            



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔36

 เรื ่อง คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื ่อการเจรจากรณีการขึ ้น
 ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการเจรจากรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก
โดยกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้มีกรรมการอื่นอีก ๒๐ คน โดยกำหนดให้คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอำนาจหน้าที่ี่
ในการเจรจาร่วมกับภาคีและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อยุติกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารเป็นมรดกโลก รวมทั้งพิจารณา กำหนดท่าทีในการเจรจากรณีปราสาทพระวิหารและเพื่อให้
มีเอกภาพในการเจรจา ให้หน่วยงานที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารเป็นมรดกโลก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการ
เจรจากรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอำนาจ
หน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานตามความจำเป็น และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 เรื่อง พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔
  คณะรัฐมนตรีรับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งบัดนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และประกาศ
ใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ด้วยแล้ว

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง การประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
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  ๑. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศใช้บังคับในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  ๒. สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม ๓ ฉบับ ดังต่อไปนี้ ไม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
    (๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    (๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    (๓) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘
ตอนที่ ๓๖ ก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
   ๓. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม ๔ ฉบับ ดังนี้
    (๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๔
    (๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกต้ังท่ีแต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังของแต่ละจังหวัด
    (๓) ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    (๔) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
  ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎหมายดังกล่าว รวม ๔ ฉบับ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับในวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 เรื่อง ตอบข้อหารือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 เสนอ
   คณะรัฐมนตรีรับทราบ เร่ือง ตอบข้อหารือตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอ
โดยมีสาระสำคัญของเร่ืองตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้ขอหารือเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีในระหว่างที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร รวม ๕ ข้อ นั้น 
   บัดน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว ในการประชุมคร้ังท่ี ๔๖/๒๕๕๔
 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว มีความเห็นดังนี้
  ๑. กรณีการใช้ทรัพยากรของรัฐ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรี เช่น การใช้ 
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รถกันกระสุน และการใช้บุคลากรของรัฐซึ่งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
ต้องเดินทางไปกระทำภารกิจยังสถานที่ต่าง ๆ นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ เช่น เดินทาง
ไปปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น จะกระทำได้ หรือไม่ 
เห็นว่า หากเป็นการกระทำภารกิจในอำนาจหน้าท่ีทางราชการตามปกติให้ใช้เท่าท่ีจำเป็นและให้ใช้
ดุลพินิจเป็นกรณี ๆ ไป แต่กรณีการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อเดินทางไปปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง
ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น พึงหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจเป็นเหตุ
ให้ถูกร้องเรียนได้
  ๒. กรณีนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือองค์ปาฐกในการสัมมนาหรือประชุม
ทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสมาคมต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะมีการรับประทานอาหารว่าง
หรือเป็นการพูดคุยในระหว่างรับประทานอาหารค่ำ (Dinner Talk) โดยผู้จัดสัมมนาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
จะกระทำได้หรือไม่ เห็นว่า หากการดำเนินการไม่เป็นการหาเสียงเลือกตั้งก็สามารถกระทำได้
แต่กรณีที่มีการจัดให้พูดคุยในระหว่างรับประทานอาหารค่ำ (Dinner Talk) พึงหลีกเลี่ยง
เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้ถูกร้องคัดค้านได้
  ๓. กรณีการประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการที่หน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑
หากผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความสนใจจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยมิได้
รับเชิญ จะส่งผลต่อการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงใดหรือไม่ เห็นว่า หากผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมการประชุมมิได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็ไม่
ส่งผลต่อสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อนึ่ง การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องระมัดระวังมิให้มีการกระทำใด ๆ เพื่อจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔. กรณีรัฐมนตรีได้รับเชิญไปเปิดงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล
สถานที่ทำการของรัฐตามโครงการต่าง ๆ จะกระทำได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่ เห็นว่า หากเป็น
การกระทำภารกิจในอำนาจหน้าที่ทางราชการตามปกติเท่าที่จำเป็นโดยไม่มีการหาเสียง และไม่มี
การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ย่อมสามารถทำได้
  ๕. กรณีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและติดตามงานในต่างจังหวัดตามอำนาจ
หน้าที่ ซึ่งอาจมีการพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ จะกระทำได้หรือไม่ เห็นว่า ควรถือแนวปฏิบัติเหมือน
ประเด็นข้อหารือที่ ๔
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เร่ือง รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
 ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรี
 สิทธิมนุยษชนแห่งสหประชาชาติ
    คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้
    ๑) รับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของกระบวนการจัดทำและนำเสนอรายงาน UPR ของไทย
   ๒) เห็นชอบให้ กต. จัดส่งรายงาน UPR ให้กับสหประชาชาติภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ตามที่สหประชาชาติกำหนด โดยให้ กต. จัดทำคำแปลฉบับภาษาอังกฤษของรายงานประเทศ
ให้สอดคล้องกับฉบับภาษาไทยเพื่อส่งให้สหประชาชาติต่อไปโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรีอีก
    โดยมีสาระสำคัญ คือ กต. รายงานว่า
   ๑. กต. ได้เริ่มยกร่างรายงาน UPR โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยในช่วงก่อนการยกร่าง กต. ได้จัดการหารือกลุ่มย่อยระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๔ ครั้ง เมื่อช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
๒๕๕๓ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ควรปรากฏอยู่ในรายงานและหลังการจัดทำร่างแรก
กต. ได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีรับฟังความเห็นของ
ภาคประชาชนต่อร่างรายงาน UPR ของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศจำนวน ๕ ครั้ง และได้นำ
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงร่างรายงานจนเป็นร่างสุดท้าย และนำเสนอร่างรายงาน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบต่อร่างรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
   ๒. รายงาน UPR ของไทยมีความยาว ๒๐ หน้า ตามที่สหประชาชาติกำหนดครอบคลุม
สิทธิต่าง ๆ ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิด้าน
การพัฒนาและการขจัดความยากจน และสิทธิของกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก สตรี คนพิการ
ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้หนีภัยการสู้รบ และปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมุ่งให้
รายงานมีเนื้อหาที่สมดุล สะท้อนความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความท้าทาย และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริง เพื่อแสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงความจริงใจของไทยในการยอมรับ
ปัญหาเพื่อความพยายามในการแก้ไข และความมุ่งมั่นของไทยที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
   ๓. รายงาน UPR ฉบับน้ีสามารถนำมาใช้ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนภายในประเทศได้ต่อไป รวมทั้งยังอาจ
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นำมาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการจัดทำนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลชุดใด ๆ เพ่ือส่งเสริมการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนได้ด้วย
   ๔. ประเทศไทยมีกำหนดต้องส่งรายงานดังกล่าวให้กับสหประชาชาติภายในวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพือ่ใหส้หประชาชาตแิปลเปน็ภาษาทางการของสหประชาชาตทิัง้ ๖ ภาษา ใหท้นั 
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่คณะผู้แทนไทยจะต้องนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงาน
UPR สมัยท่ี ๑๒ ท่ีนครเจนีวา ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเก่ียวกับ
การจัดทำรายงาน UPR ของไทย และเห็นชอบให้ กต. จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับสหประชาชาติ
ได้ทันตามเวลาที่กำหนด การส่งรายงานล่าช้ากว่าที่กำหนดจะทำให้ประเทศไทยเสียภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้สหประชาติได้มีหนังสือเตือนมายัง
ประเทศที่จะเข้าสู่กระบวนการในการประชุมคณะทำงาน UPR ครั้งที่ ๑๒ รวมทั้งไทย ให้ส่งรายงาน
ภายในเวลาที่กำหนดด้วยแล้ว

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
 คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  
  โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกำหนดสัดส่วน
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสหกรณ์นิคม ผู้แทนสหกรณ์ประมง
ผู้แทนชุมชนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรด้านพืช เกษตรกร 
ด้านสัตว์ และเกษตรกรด้านการประมง ประเภทละ ๑ คน โดยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือให้การ
ส่งเสริมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรได้ตามที่เห็น
สมควรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ รวมทั้ง ได้กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำประกาศรับสมัคร
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พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดแบบใบสมัครเข้ารับ
การคัดสรรและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้หน่วยงานระดับจังหวัดของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบคัดสรรเป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร แล้วส่งรายชื่อผู้สมัครให้กับหน่วยงานต้นสังกัดดำเนิน
การคัดสรร 

 เรื่อง การลงนามปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและ
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   คณะรัฐมนตรีรับทราบปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือ                
ทางทหารอาเซียนในประชาคมโลกเพื่อเผชิญความท้าทายรูปแบบใหม่และเอกสารประกอบปฏิญญา
ร่วมจำนวน ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้
  ๑) แผนปฏิบัติงาน ๓ ปี ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน พุทธศักราช
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
   ๒)  เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดต้ังเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน
   ๓) เอกสารแนวความคิดว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบ
อาเซียนโดยมีสาระสำคัญ คือ กระทรวงกลาโหมรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่
๑๘ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และได้ร่วมลงนามในปฏิญญา
ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือทางทหารอาเซียนในประชาคมโลกเพ่ือเผชิญ
ความท้าทายรูปแบบใหม่ และรับรองร่างเอกสารประกอบร่างปฏิญญาร่วมฯ จำนวน ๓ ฉบับ
ดังกล่าว 




