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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151263 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 4 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยหินแก้ว เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าแก่งเลิงจาน เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าตะคอง เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

4) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าคลองบางเหนียวด้า เป็นทางน ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ ซ่ึงมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวงเป็นทางน้้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าที่ น้าน้้าไปใช้ เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และเพ่ือให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กษ. เสนอว่า กรมชลประทานรายงานว่า มีการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทาน เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือ

กิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ น ท้าให้ปริมาณของน ้าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทาน
จะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้นั น  
จะด้าเนินการได้เฉพาะทางน ้าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 แล้ว ดังนี  

1. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทาน 
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 10/2557) ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2503 

3. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2533 

4. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 4) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทานตาม
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 10/2551) ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2551 
ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าให้มีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั งท้าให้ทราบถึงปริมาณของน ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น ้าจาก
ภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ นในอนาคต สมควรก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้า
ห้วยหินแก้วทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าแก่งเลิงจาน ทางน้้าชลประทานในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าตะคอง 
และทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าคลองบางเหนียวด้า เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาสน  
เพื่อน้าเงินที่ เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบ  
การชลประทาน อันจะท้าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี น้อยลง ส้าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 4 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทานดังกล่าว รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151263 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียก

เก็บค่าชลประทาน จ้านวน 5 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าบ้านท้านบ เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยด่าน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

4) ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยตาเกาว์ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 

5) ร่างกฎกรทะรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยขนาดมอญ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส้าคัญ เป็นการก้าหนดให้ทางน้้า
ชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าท่ีน้าน้้าไปใช้
เพ่ือกิจการโรงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า 
และให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าบ้านท้านบ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
1.3 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยด่าน เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ

ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
1.4 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยตาเกาว์ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียก

เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 
1.5 ร่างกฎกรทะรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยขนาดมอญ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะ

เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง  
เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้าที่น้าน ้าไปใช้เพื่อกิจการโรงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ตามที่ 
กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับเสร็จแล้ว ตั งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งท้าให้ร่างกฎกระทรวง
และแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในครั งนี ไม่เป็นตามแนวทางการร่างกฎหมาย  
และแนวทางการตรวจแผนที่ท้ายกฎกระทรวงของ สคก. ในปัจจุบัน ทั งในส่วนบทอาศัยอ้านาจและบทจ้ากัดสิทธิ 
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สคก. จึงได้แก้ไขร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 ฉบับดังกล่าว โดยเพ่ิมเติม
การระบุวรรคของมาตราที่เป็นบทอาศัยอ้านาจในการออกกฎกระทรวงในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ  
ร่างกฎกระทรวงและในร่างกฎกระทรวง และตัดการอ้างบทจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในตัวร่างกฎกระทรวงออก  
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแบบการร่างกฎหมาย  เพื่อจะได้เสนอ 
ร่างกฎกระทรวงทั ง 5 ฉบับ ที่ สคก. ได้แก้ไขแล้วต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อด้าเนินการต่อไป  
ส้าหรับแผนที่ทายกฎกระทรวงทั ง 5 ฉบับนั น สคก. ไม่อาจตรวจสอบได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตการปกครอง  
หรือจุดยึดโยงอื่นในแผนที่ท้ายหรือไม่ จึงขอให้ กษ. (กรมชลประทาน) ประสานกับกรมการปกครองในเรื่องแนวเขตการ
ปกครองและตรวจสอบแก้ไขแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องผู้มีอ้านาจลงนามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องหมายและค้าอธิบายเครื่องหมาย ตลอดจนรูปแบบอื่นให้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงกรมชลประทานได้ด้าเนินการให้เป็นไป
ตามความเห็นของ สคก. แล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้วยืนยันให้ด้าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ทั งนี  
กรมชลประทานได้ขอให้กรมการปกครองตรวจสอบเขตการปกครองและยืนยันความถูกต้องบริเวณดังกล่าว  
โดยได้ตรวจสอบแผนที่ท้ายร่างกฎกระทรวง ทั ง 5 ฉบับ ปรากฏว่าแนวเขตการปกครองในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง
สอดคล้องกับค้าบรรยายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกก้าหนดเขตต้าบลในท้องที่อ้าเภอ... จังหวัด... ในพื นที่
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เกี่ยวข้องตามข้อ 4. จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 5 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานดังกล่าว รวม 5 ฉบับ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151263 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานล้าพรม เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานล้าพรม เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานล้าพรม  
ในท้องที่ต้าบลโนนทอง อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ และต้าบลสามสวน อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นทางน้้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าที่น้าน้้าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน กาประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานรายงานว่า มีการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน กาประปา หรือ

กิจการอื่นท่ีมิใช่การเกษตรกรรรมเพิ่มมากขึ น ท้าให้ปริมาณของน ้าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทาน
จะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน ้าชลประทานดังกล่าวได้ก้าหนดให้เป็นทางน ้าชลประทาน
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 3/2563) ลงวันท่ี 22 มกราคม 2563 แล้ว 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าให้มีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานอย่างเต็มที่ 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานล้าพรม ในท้องที่ต้าบลโนนทอง อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
และต้าบลสามสวน อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  เพื่อน้าเงิน 
ที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท้าให้  
การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี น้อยลง ส้าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานล้าพรม เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151263 
 

เรื่อง : รา่งกฎกระทรวงก้าหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด้าเนินกิจการ
ของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด้าเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนด
ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด้าเนินกิจการที่จะพึงด้าเนินการได้ของ
สหกรณ์แต่ละประเภท ตามความในมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กษ. เสนอว่า เน่ืองจากมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2562 ได้ก้าหนดให้ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด้าเนินกิจการที่จะพึงด้าเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง กษ. โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ด้าเนินการยกร่างกฎกระทรวงตามความในมาตรา 33/1 
ดังกล่าว และได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ผู้แทนสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั งผู้แทนสหกรณ์  
และข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และน้าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประมวลและด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิด
ความเหมาะสมแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดลักษณะของสหกรณท์ี่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขต
แห่งการด้าเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด้าเนินงานสหกรณ์แต่ละประเภทมีความชัดเจน 
และให้สหกรณ์ เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือสมาชิกตามวิธีการ 
อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ โดยไม่มุ่งแสวงหาก้าไรมาแบ่งปันกัน 
รวมทั งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151263 
 
เรื่อง : ร่างข้อเสนอเรื่องมาตรการการห้ามหรือจ้ากัดการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลก 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างข้อเสนอของสิงคโปร์ เรื่องมาตรการการห้ามหรือจ้ากัดการส่งออก
สินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลก 

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้
กระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ้าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
หรือผู้แทนให้การรับรองร่างข้อเสนอของสิงคโปร์ เรื่องมาตรการการห้ามหรือจ้ากัดการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอาหารโลกในการประชุมคณะมนตรีใหญ่องค์การการค้าโลกที่จะมีขึ นระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563  
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สิงคโปร์ได้น้าเสนอร่างข้อเสนอเรื่องมาตรการการห้ามหรือจ้ากัดการส่งออก

สินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลกต่อที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ นครเจนีวา เพื่อขอการสนับสนุน  
โดยมีสาระส้าคัญว่า สมาชิกองค์การการค้าโลกจะไม่ใช้มาตรการห้ามหรือจ้ากัดการส่งออกสินค้าอาหารที่ซื อโดยโครงการ
อาหารโลก ซึ่ งไม่มีวัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์และเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Non-Commercial and 
Humanitarian Purchases) ขององค์การอาหารโลก และจะน้าเสนอร่างข้อเสนอดังกล่าวให้ประเทศสมาชิกรับรอง 
ในการประชุมคณะมนตรีใหญ่ที่จะมีขึ นระหว่างวันท่ี 16-17 ธันวาคม 2563 

2. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานของไทยที่ประสานงานร่วมกับ
โครงการอาหารโลกแจ้งว่า ที่ผ่านมาไทยได้บริจาคสินค้าประเภทอาหาร เช่น ข้าว น ้าตาล แป้งมันส้าปะหลัง ให้แก่
โครงการอาหารโลก อาทิ ปี 2544 ได้บริจาคข้าวจ้านวน 3,000 ตัน ให้แก่อัฟกานิสถาน และในปี 2554 ได้บริจาค
ข้าวจ้านวน 20,000 ตัน เพื่อให้ความช่วยเหลือเฮติในกรณีแผ่นดินไหว นอกจากนี  ไทยยังได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุน 
การด้าเนินงานของโครงการอาหารโลก เช่น เมื่อปี 2554 ไทยบริจาคเงินจ้านวน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อช่วย

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

เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ที่มีผู้ลี ภัย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความ 
ไม่มั่นคงทางอาหาร 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศแอฟริกา และล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2562 ไทยในฐานะประธานอาเซียน  
ได้มอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมผ่านโครงการอาหารโลกจ้านวน 150,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจ
จ้าเป็นเร่งด่วนในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และโภชนาการของผู้พลัดถิ่นในบังคลาเทศ 

3. โครงการอาหารโลกแจ้งว่า ได้จัดซื อสิ่งของเพื่อการบริโภคจากไทย ดังนี  

ปี สินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (เหรียญสหรฐัฯ) 

2560 
รวม 1,900 948,800 

ข้าว 1,900 948,800 

2561 
รวม 19,592 9,379,906 

ข้าว 19,592 9,379,906 

2562 

รวม 3,129 1,919,571 

ข้าว 2,959 1,621,276 
ทูน่ากระป๋อง 170 298,295 

4. เมื่อน้าปริมาณที่โครงการอาหารโลกซื อทั งหมดเปรียบเทียบกับปริมาณที่โครงการอาหารโลกซื อจากไทย 
ระหว่างปี 2560-2562 จะพบว่า โครงการอาหารโลกซื อสินค้าจากไทย ได้แก่ ข้าว และทูน่ากระป๋อง มีสัดส่วนระหว่าง
ร้อยละ 0.29-ร้อยละ 5.37 ของการจัดซื อสินค้าดังกล่าวทั งหมด ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากโครงการอาหารโลก
ให้ความส้าคัญสูงสุดกับการจัดซื อภายในพื นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะทางในการขนส่งไปยังประเทศที่ขอรับ 
การช่วยเหลือ ซึ่งสินค้าไทยมีคุณภาพและราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ไทยจึงไม่ใช่แหล่ง  
การจัดซื ออาหารที่ส้าคัญของโครงการอาหารโลก ดังนั น การยกเว้นมาตรการการห้ามหรือจ้ากัดการส่งออกสินค้าเกษตร 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลกจึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณอาหารในประเทศของไทยอย่างมีนัยส้าคัญ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั งนี  หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างข้อเสนอ  
ของสิงคโปร์ เรื่องมาตรการการห้ามหรือจ้ากัดการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลก ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั งให้ชี แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151263 
 

เรื่อง : ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั งท่ี 20 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  
1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั งที่ 20 

ทั งนี  หากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขรา่งเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสา้คัญหรือไม่ขัดตอ่ผลประโยชน์ของไทย 
ขอให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั ง 

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างแถลงการณ์ฯ 
ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
ร่างแถลงการณ์ เอมิ เรตส์  เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก 

ในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค สรุปสาระส้าคัญ ดังนี  (1) ส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการรับมือกับโรคโควิด-19 (2) รับทราบความคืบหน้าของแผนปฏิบัติสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (ค.ศ. 2017-2021) 
และการเตรียมจัดท้าแผนปฏบิัติการสมาคมแห่งมหาสมทุรอินเดยีฉบับใหม่ (ค.ศ. 2022-2026) (3) เห็นชอบให้ศรีลังกา
และอินเดียเป็นรองประธานสมาคมฯ วาระปี ค.ศ. 2021-2023 และ ค.ศ. 2023-2025 ตามล้าดับ (4) รับรองฝรั่งเศส 
เข้าเป็นประเทศสมาชิกของสมาคมฯ ล้าดับที่ 23 (5) รับทราบการพัฒนาการของคณะท้างานใน 6 สาขาความร่วมมือ
และ 2 ประเด็นคาบเกี่ยว (6) รับทราบการปรับปรุงการบริหารจัดการของสมาคมฯ และ (7) รับทราบการสิ นสุดวาระ
การด้ารงต้าแหน่งของเลขาธิการของสมาคมฯ คนปัจจุบัน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตาที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั งนี  หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ 
เอมิเรตส์ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั งให้ชี แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการร่วมกันก้าหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคต
ระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจาภายใต้สมาคมแห่งมหาสมุทร
อินเดีย 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151263 
 
เรื่อง : ผลการประชุมผู้น้ากรออบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั งท่ี 3 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมผู้น้ากรออบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั งที่ 3 และมอบหมายให้
ส่วนราชการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่น ้าโขง -ล้านช้างครั งที่ 3  

ซึ่งจัดขึ นเมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม  
ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี  

1) การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยในความร่วมมือ  
ด้านการเกษตร เร่งรัดการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรแม่โขง -ล้านช้าง  
(ค.ศ. 2020-2022) การใช้ประโยชน์จากศูนย์ความร่วมมือด้านการเกษตรแม่โขง-ล้านช้างเพื่อยกระดับความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างขีดความสามารถและการแบ่งปันองค์ความรู้  
การวิจัยร่วม ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และสนับสนุนขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2) การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กลไกความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ส่งเสริมการประสานงานระหว่าง
ส้านักเลขาธิการระดับชาติกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง หรือหน่วยประสานงานของประเทศสมาชิก รวมทั งการยกระดับ 
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการน้าแผนปฏิบัติการแม่โขง-ล้านช้างระยะ 5 ปี และโครงการต่างๆ ไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง และด้าเนินโครงการความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ  
และสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่น ้าโขง-ล้านช้าง 

ครั งที่ 3 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาค และยกระดับความเป็นอยู่ของ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในภูมิภาค และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ลดช่องว่างด้านการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั งช่วยสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือใต้-ใต้ และส่งเสริมการด้าเนินการ 
ตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประชาชน ลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั งช่วยสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน ตลอดจน
การเสริมสร้างความร่วมมือใต้-ใต้ และส่งเสริมการด้าเนินการตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีให้ความร่วมมือในการด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันความร่วมมือ 
ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 


