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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300663 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 5 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลแห่ใต้ ต าบลยางน้อย ต าบลหัวขวาง 
และต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... 

3. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... 

4. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลหนองแม่ไก่ ต าบลค าหยาด  
และต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. .... 

5. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลพานพร้าว และต าบลหนองปลาปาก 
อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด  
เขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปท าการส ารวจพ้ืนที่ท่ีจะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลยางน้อย ต าบลแห่ใต้ ต าบลหัวขวาง  

และต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวขวาง ต าบลแห่ใต้ และต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหนองแม่ไก่ 
ต าบลค าหยาด และต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท า
เป็นโครงการจัดรูปที่ดิน อันจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน 
การครองชีพท่ีสูงขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลพานพร้าว และต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 6 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการส ารวจพ้ืนท่ีที่จะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดนิ ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางได้
เห็นชอบด้วยแล้ว 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 และวันที่ 13 มีนาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามข้อ 1. รวม 6 ฉบับ 
ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. แจ้งว่าได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ตามข้อ 2. เสร็จแล้ว โดยได้น า
สาระของร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องท่ีต าบลยางน้อย ต าบลแห่ใต้ ต าบลหัวขวาง และต าบลเลิงใต้ 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวขวาง ต าบลแห่ใต้ และต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มาผนวกกันไว้เป็นฉบับเดียว เป็น “ร่างพระราชกฤษฎีก าหนดเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลแห่ใต้ ต าบลยางน้อย ต าบลหัวขวาง และต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ....” เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่จะก าหนดเป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินตามร่างพระราชกฤษฎีกา
ทั้ง 2 ฉบับ เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่จะอยู่ภายใต้บังคับ  
พระราชกฤษฎีกานี้ และแก้ไขชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาท้ัง 4 ฉบับ เป็น “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัด
รูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ....” “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจ
การจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ....” “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองแม่ไก่ ต าบลค าหยาด และต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
พ.ศ. ....” และ “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจที่ดิน ในท้องที่ต าบลพานพร้าว และต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ....” นอกจากน้ี มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) 

4. ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรชุีดใหม่เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 4 ฉบับ ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณายืนยัน  
อีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้วยืนยันให้ด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
ตามข้อ 4. ต่อไป จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 5 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจัดรปูที่ดินดังกลา่ว รวม 5 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300663 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 5 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองชะอวด แพรกเมือง เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ประจันต์ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าปากพนัง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ  
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 15 ขวา ของเหมืองแม่แฝก เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 

5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแดง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ  
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สศก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ 
ทางน้ าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าท่ีน า
น้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแล
ปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองชะอวด แพรกเมือง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ประจันต์  เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าปากพนัง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

1.4 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 15 ขวา ของเหมืองแม่แฝก เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 

1.5 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแดง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง  
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้ เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการ
อื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 และวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1.1 – 1.5 ตามล าดับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับเสร็จแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการ
ร่างกฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับแล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ตามข้อ 4 ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
ต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ รวม 5 ฉบับ ดังกล่าวมาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300663 
 
เรื่อง : (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบและประกาศใช้ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่  4  

(พ.ศ. 2562 - 2565) แปลแผนไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ส าหรับ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ให้หน่วยงานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่แต่ละหน่วยงาน
ได้รับจัดสรร โดยด าเนินการในภารกิจของหน่วยงาน และน ามิติด้านสิทธิมนุษยชนมาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดี
ยิ่งข้ึนด้วย 

3. เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ตามข้อ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง ห้วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคมของทุกป ีและมอบหมาย
ให้กระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบก าหนดแนวทาง วิธีการ รายงานผล และแบบรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) สรุปได้ ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์ สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม 
2. วัตถุประสงค์ของ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นแผนระดับ 3  

ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทยให้ก้าวหน้า ทัดเทียมระดับสากล โดยเป็นกรอบทิศทางการท างานด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับ
หน่วยงานต่างๆ 

3. กรอบแนวคิด (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ประกอบด้วย (1) บริบทสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ยธ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ตามแผนสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นต้น (2) บริบท
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน กระบวนการรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review : UPR) เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ฯลฯ (3) ตลอดจนประเด็นที่ยังไม่สามารถด าเนินการ 
ให้บรรลุได้ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเติมเต็ม 
เพื่อให้ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ครอบคลุมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งด้าน
ประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย 

4. (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565 ระบุ ถึงสถานการณ์ ภาพรวม ตัวช้ีวัด  
ข้อท้าทาย ข้อเสนอแนะ และหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงาน
ร่วม โดยจ าแนกเป็นแผนรายด้าน 10 ด้าน และแผนรายกลุ่ม 12 กลุ่ม โดยมีการจัดล าดับความส าคัญตาม Handbook 
on National Human Rights Plans of Action ดังนี ้

(1) แผนรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการยุติธรรม 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ  
4) ด้านการขนส่ง 5) ด้านสาธารณสุข 6) ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 8) ด้านการเมืองการปกครองและความมั่นคง 9) ด้านที่อยู่อาศัย และ 10) ด้านสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม 
และศาสนา 

(2) แผนรายกลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเด็กและเยาวชน 2) กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 3) กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์  
4) กลุ่มผู้พ้นโทษ 5) กลุ่มผู้สูงอายุ 6) กลุ่มคนพิการ 7) กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาท่ีพักพิงในเขตเมือง 
8) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ 9) กลุ่มผู้ป่วย (ผู้ติดเช้ือเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เสพยา) 10) กลุ่มสตรี 11) กลุ่มเกษตรกร 
และแรงงาน และ 12) กลุ่มผู้เสียหายและพยาน 

5. ตัวช้ีวัด อิงการก าหนดตัวช้ีวัดตามข้อเสนอแนะการจัดท าตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชน (Human Rights Indicators 
Guidelines) ของส านั กงานข้ าหลวงใหญ่ เพื่ อสิทธิมนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ  (The Office of the High 
Commissioner for Human Right : OHCHR) ตัว ช้ีวัดการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ตัวช้ีวัดของแผนระดับท่ี 1 ตัวช้ีวัดของแผนระดับท่ี 2 และตัวช้ีวัดของแผนระดับท่ี 3 ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้ส าหรับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการตามแผน 

6. กลไกการขับเคลื่อนและการประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า ประสาน ขับเคลื่อน 

และติดตามการด าเนินงานตาม (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่  4 (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นระยะ  
โดยใช้กลไกที่ก าหนดไว้ในวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน คือ 1) คณะกรรมการขับเคลื่ อนงานสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรทีี่ 60/2563 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563 2) แผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ร่วมกันเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีแนวทางการด าเนินงานใน 4 มิติ คือ (1) ป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (2) คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (3) พัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมายรวมทั้งการบังคับใช้เพื่อส่งเสริม
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และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (4) พัฒนาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
และ 3) มติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้หน่วยรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานที่ก าหนด ผ่านระบบสารสนเทศ
เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้ซ้ าซ้อนทุกสิ้นปีงบประมาณปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคมของบทุกปี  
และประมาณผลรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบความก้าวหน้าของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่  4  

(พ.ศ. 2562 - 2565) เนื่องจากมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงในภาคเกษตรกรของไทยอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในกลยุทธ์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กลยุทธ์ที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงการต่างปะเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

2. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ประสานการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศตาม (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย  
ของประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300663 
 
เรื่อง : ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การช าระหนี้เงินกู้ของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 

เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ที่ได้เคยมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมใช้จ่ายเงิน
ของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายที่มีอยู่และรายได้ที่คาดว่าจะน าส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายมาช าระหนี้เงินกู้
ให้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินให้กับกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อช าระหนี้เงินกู้เฉพาะในส่วนของเงินต้นปีละ 350,000,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี และช าระที่เหลือ  
ในปีที่ 6 จ านวน 335,161,465.67 บาท รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,085,161,465.67 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2569  

2. เห็นชอบการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (ครั้งที่ 2) ระหว่างกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) โดยขอขยายระยะเวลาช าระหนี้จากเดิมภายในเดือนธันวาคม 2565 ออกไปถึงเดือนตุลาคม 2569 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ในอัตรา 160 บาทต่อตันอ้อย โดยให้กองทุนอ้อย
และน้ าตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารพาณิชย์อื่น เพื่อจ่ายให้กับชาวไร่อ้อย 
และจัดเก็บเงินรายได้จากการจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักร (โควตา ก.) กิโลกรัมละ 5 บาท ตามระเบียบ
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดเก็บเงินจากการจ าหน่ายน้ าตาล
ทรายขาวและน้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2551 มาช าระหนี้ 

2. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้มีมติรับทราบการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่าง
กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ส าหรับแหล่งเงิน  
ที่ใช้ในการช าระหนี้ดังกล่าว ให้กระทรวงอุตสาหกรรมใช้จ่ายจากเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายที่มีอยู่และรายได้ 
ที่คาดว่าจะน าส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย โดยลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2561 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้กองทุน
อ้อยและน้ าตาลทรายขยายระยะเวลาวันครบก าหนดการช าระหนี้เงินกู้จากเดิมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
เป็นครบก าหนดภายในเดือนธันวาคม 2565 ท้ังนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายช าระหนี้
เงินต้นแล้ว จ านวน 12,960,536,675.88 บาท ช าระดอกเบี้ยแล้ว จ านวน 1,044,553,190.31 บาท รวมช าระหนี้
เงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว จ านวน 14,005,089,866.19 บาท คงเหลือภาระหนี้เงินต้น จ านวน 2,085,161,465.67 บาท  
คงเหลือดอกเบี้ย จ านวน 134,001,326.69 บาท  

3. คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ในการประชุมครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ๒๕63 ได้มีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 

3.1 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ได้เคยมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมใช้
จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายที่มีอยู่และรายได้ที่คาดว่าจะน าส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายมาช าระหนี้
เงินกู้ให้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินให้กับกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อช าระหนี้เงินกู้เฉพาะในส่วนของเงินต้นปีละ 350,000,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี และช าระที่เหลือ  
ในปีที่ 6 จ านวน 335,161,465.67 บาท รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,085,161,465.67 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2569  

3.2 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (ครั้งที่ 2) ระหว่างกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย  
กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยขอขยายระยะเวลาช าระหนี้จากเดิมภายในเดือนธันวาคม 2565 ออกไปถึง
เดือนตุลาคม 2569 

4. กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ได้มีหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้  
(ครั้งที่ 2) โดยขอขยายระยะเวลาช าระหนี้จากเดิมภายในเดือนธันวาคม 2565 ออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2569  
และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งว่าในเบื้องต้นเห็นชอบการขยายระยะเวลาช าระหนี้ตามที่กองทุน
อ้อยและน้ าตาลทรายเสนอ 

5. สถานะทางการเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย มียอดเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้น 2,517,680,623.00 บาท 
โดยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายรวมโครงการต่าง ๆ จ านวน 1,076,993,490.37 บาท มีเงินสดคงเหลือปลอดภาระผูกพัน
ที่สามารถใช้จ่ายได้จ านวน 1,440,687,132.63 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) ทั้งนี้ กองทุน อ้อย 
และน้ าตาลทรายยังมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ.2527  
คืนให้กับโรงงานน้ าตาล เนื่องจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย
ต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 
และฤดูการผลิตปี 2561/2562 กรณีดังกล่าวจะท าให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายมีภาระหนี้เงินชดเชยที่จะต้องช าระ
คืนให้แก่โรงงานน้ าตาลไปจนถึงปีงบประมาณ 2566 ซึ่งคาดว่ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายจ าเป็นต้องชดเชยประมาณ 
22,799,224,633.55 บาท 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีจะขอทบทวนมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ที่ได้เคยมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 
ที่มีอยู่และรายได้ที่คาดว่าจะน าส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายมาช าระหนี้เงินกู้ ให้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อช าระหนี้เงินกู้
เฉพาะในส่วนของเงินต้นปีละ 350,000,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี และช าระที่เหลือในปีท่ี 6 จ านวน 335,161,465.67 บาท 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,085,161,465.67 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2569 และเห็นควรให้ความ
เห็นชอบการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (ครั้งท่ี 2) ระหว่างกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
โดยขอขยายระยะเวลาช าระหนี้จากเดิมภายในเดือนธันวาคม 2565 ออกไปถึงเดือนตุลาคม 2569 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (เรื่อง ขอขยายระยะเวลาช าระหนี้
เงินกู้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559) ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการบริหารกองทุนรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกต
ของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. รับทราบการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (ครั้งที่ 2) ระหว่างกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) โดยขยายระยะเวลาช าระหนี้จากเดิมภายในเดือนธันวาคม 2565 ออกไปถึงเดือนตุลาคม 2569 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300663 
 
เรื่อง : การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาการก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. 2542 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการได้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุม  
ซึ่งจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 และมีมติเห็นชอบสรุปได้ ดังนี ้

1. การพิจารณาทบทวนสินค้าและบริการควบคุมปี 2563 
1.1 คงรายการสินค้าและบริการควบคุม จ านวน 50 รายการ จ าแนกเป็น 45 สินค้า 5 บริการ โดยปรับ

รายละเอียดรายการสินค้าและบริการควบคุม จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก ปรับเป็น “รถจักรยานยนต์  รถยนต์บรรทุก” เนื่องจาก

รถยนต์นั่งเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและไม่กระทบกับผู้บริโภคทั่วไป 
2) บริการขนส่งสินค้าส าหรับธุรกิจออนไลน์ ปรับเป็น “บริการซ้ือขายและหรือบริการขนส่งสินค้า

ส าหรับธุรกิจออนไลน์” เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้ประชาชน 
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต (New Normal) เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่นิยมใช้บริการการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นประกอบกับมีปัญหาการร้องเรียนผ่าน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับความเดือดร้อนของผู้บริโภคในการซื้อขายผ่านระบบ
ออนไลน์ และผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ควบคุมราคาขนส่งของผู้ส่งอาหาร Delivery ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
และแก้ไขปัญหาราคาสินค้า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

1.2 เพ่ิมรายการสินค้าควบคุม 1 รายการ  คือ กากดีดีจีเอส เนื่องจากการน าเข้ากากดีดีจีเอสจาก
ต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกากดีดีจีเอสเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้เกิดความ
ต่อเนื่อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และโปรตีนที่สามารถน ามาปรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์และทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ ที่ผลิต 
ในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านราคาที่เกษตรกรจะไดร้ับและเสถียรภาพของตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีผลิตในประเทศ 

1.3 ยกเลิกรายการสินค้าควบคุม จ านวน 2 รายการ ดังนี ้
1) น้ ายาปรับผ้านุ่ม เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จ าเป็นใช้ในทุกครัวเรือน และมีการแข่งขันสูง รวมทั้งเป็น

สินค้าทางเลือกขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
2) บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า เนื่องจากปัจจุบันจ านวนสถานที่เก็บสินค้ามีมากกว่าความต้องการ

ใช้บริการ (Over supply) มีการแข่งขันสูง จึงไม่กระทบต่อราคาค่าเช่าสถานท่ีเก็บสินค้า 
2. เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม ปี 2563 จ านวน 51รายการ จ าแนกเป็นสินค้า 46 รายการ บริการ  

5 รายการ โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ ดังน้ี 
2.1 หมวดสินค้า 10 หมวด 

1) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ คือ (1) กระดาษท าลูกฟูก กระดาษเหนียว  
(2) กระดาษพิมพ์และเขียน 

2) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จ านวน 2 รายการ คือ (3) ยางรถจักรยานยนต์ยางรถยนต์ (4) รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์บรรทุก 

3) หมวดปัจจัยทางการเกษตร จ านวน 7 รายการ คือ (5) เครื่องสูบน้ า (6) ปุ๋ย (7) ยาป้องกันหรือ
ก าจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (8) รถเกี่ยวข้าว (9) รถไถนา (10) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (11) กากดีดีจีเอส 

4) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ านวน 2 รายการ คือ (12) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (13) น้ ามันเชื้อเพลิง  
5) หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ คือ (14) ยารักษาโรค (15) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับ

การรักษาโรค 
6) หมวดวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ คือ (16) ท่อพีวีซี (17) ปูนซีเมนต์  (18) สายไฟฟ้า  

(19) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 
7) หมวดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ จ านวน 8 รายการ คือ (20) ข้าวเปลือก ข้าวสาร (21) ข้าวสาลี  

ข้าวบาร์เลย์ (22) ข้าวโพด (23) ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (24) ผลปาล์มน้ ามัน (25) มะพร้าวผลแก่ 
และผลิตภัณฑ์ (26) ยางพารา ได้แก่ น้ ายางสด ยางก้อน เศษยาง น้ ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ 

8) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค จ านวน 7 รายการ คือ (27) กระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า  
(28) แชมพู (29) ผงซักฟอก น้ ายาซักฟอก (30) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (31) ผ้าอนามัย (32) ผ้าอ้อมส าเร็จรูปเด็กและ
ผู้ใหญ่ (33) สบู่ก้อน สบู่เหลว 

9) หมวดอาหาร จ านวน 12 รายการ คือ (34) กระเทียม (35) ไข่ไก่ (36) ทุเรียน (37) นมผง 
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว (38) น้ ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือ
ไม่ได้ (39) แป้งสาลี (40) มังคุด (41) ล าไย (42) สุกร เนื้อสุกร (43) หอมหัวใหญ่ (44) อาหารกึ่งส าเร็จรูปบรรจุ
ภาชนะผนึก (45) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 



13 

 

10) หมวดอื่น ๆ จ านวน 1 รายการ คือ (46) เครื่องแบบนักเรียน 
2.2 หมวดบริการ 1 หมวด จ านวน 5 รายการ คือ (47) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง 

เพื่อการค้า (48) บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าส าหรับธุรกิจออนไลน์ (49) บริการทางการเกษตร  
(50) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค (51) บริการ
รับช าระเงิน ณ จุดบริการ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  

(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300663 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือร่วมกันของราชการส่วน

ท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่อง ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. .... ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิด
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมในพ้ืนท่ี โดยก าหนดให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงาน ก าหนดให้มีกลไกในการบูรณาการการจัดการมูลฝอย
ติดเช้ือระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมถึง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข การด าเนินการร่วมกันในการเก็บ การขน หรือการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  
ที่เกิดขึ้นในประเทศให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง และได้รับการจัดการได้อย่างครอบคลุม เพื่อคุ้มครองสิทธิ  
ทางสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเง่ือนไขในการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ  
ส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เนื่องจากใช้ส าหรับในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุม
การด าเนินการร่วมกันในการเก็บ การขน หรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ของราชการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะในการรักษา
ความสะอาด เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวมซึ่งจะส่งผลให้ลดปัจจัย
เสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกับหน่วยงานของรัฐ โดยมีการจัดเก็บแบบระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ
แบบศูนย์รวมที่ด าเนินการร่วมกันตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ถูกสุขลั กษณะในการรักษา 
ความสะอาด เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวมซึ่งจะส่งผลให้ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากการจัดการ  
มูลฝอยติดเช้ือท่ีไม่ถูกต้อง และเนื่องจากราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ให้บริการรับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อยังมีน้อย ไม่สามารถ
ให้บริการได้เพียงพอทั่วประเทศ แม้จะออกกฎกระทรวงฉบับนี้มาช่วยแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่มีมูลฝอยติดเชื้อที่ยัง
ดูแลไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะสถานพยาบาลคนและสัตว์ที่มีจ านวนมาก การที่สถานพยาบาล  รับผิดชอบหาที่ก าจัดมูลฝอยติด
เชื้อเอง ท าให้ควบคุมมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีอยู่ในระบบไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นควรเพิ่มข้อก าหนดให้ผู้ให้บริการก าจัดมลู
ฝอยติดเชื้อในท้องที่หรือหน่วยงานรัฐที่ควบคุมเข้าไปให้บริการรับก าจัด และควรมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐนอกสังกัด
สาธารณสุขที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ และตัวแทนจากสถานพยาบาลคนและสัตว์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สาธารณสุขของแต่ละจังหวัดหรือมีส่วนเข้าร่วมประชุม แก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันของ
ราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย  
และกรุงเทพมหานครไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


