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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 17 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170962 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินงานโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติใหดําเนินงานโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง 
2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง จํานวน 

286,684,960 บาท แบงเปน งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 136,200,000 บาท และงบดําเนินงาน
ประเภทคาตอบแทน ใชสอย จํานวน 150,484,960 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปองกันและกําจัดโรค
ใบดางมันสําปะหลัง จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบกลาง รายการเงินสํารองจาย  
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. โรคใบดางมันสําปะหลัง สาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัส Cassava mosaic virus เปนโรคท่ีมีความสําคัญ เน่ืองจาก

หากระบาดรุนแรงอาจทําใหผลผลิตเสียหายไดถึง 100 เปอรเซ็นต เกษตรกรไมสามารถเก็บผลผลิตได สงผลกระทบ  
กับรายไดระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง เช้ือไวรัสสาเหตุของโรคสามารถแพรระบาดโดยทอนพันธ
มันสําปะหลังและแมลงหว่ีขาวยาสูบ ในป 2558 พบการระบาดท่ีประเทศเพ่ือนบาน กรมสงเสริมการเกษตร  
จึงไดมีมาตรการเพ่ือเฝาระวังการระบาด เชน การสํารวจพ้ืนท่ีโดยเจาหนาท่ีท่ัวประเทศ การสรางการรับรูแกเจาหนาท่ี
และเกษตรกรโดยผานการฝกอบรม สัมมนา และการถายทอดความรูผานระบบสงเสริมการเกษตร ตลอดจนการจัดทําสื่อตางๆ 
เพ่ือกระตุนใหเกษตรกรตื่นตัวตระหนักรูถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และสงเสริมใหตรวจติดตามการระบาดในแปลง
ปลูกของตนเองอยูสม่ําเสมอ และจากการสํารวจติดตามสถานการณการระบาดแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี พบมันสําปะหลังใน
พ้ืนท่ีปลูกติดแนวชายแดนประเทศเพ่ือนบานมีอาการคลายโรคใบดางมันสําปะหลังในป 2561 กรมวิชาการเกษตร  
ไดตรวจสอบและยืนยันวาประเทศไทยพบการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง โดยประกาศใน International Plant 
Protection Convention วาพบการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังท่ีจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร 
โดยคาดวาการระบาดมีสาเหตุจากทอนพันธุท่ีปะปนมากับผลผลิตท่ีนําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งแพรระบาด  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกําจัดตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคในพ้ืนท่ี เพ่ือตัดวงจร  
การระบาดของโรคไมใหระบาดสรางความเสียหายแกเกษตรกรและสงผล
กระทบถึงอุตสาหกรรมตอเน่ือง จนไมสามารถประเมินคาความเสียหายได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยการเพ่ิมปริมาณของแมลงพาหะ ไดแก แมลงหว่ีขาวยาสูบ และรายงานวาไดรวมมือกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  
ท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ดําเนินการกําจัดเรียบรอยแลว ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2562 มีรายงานพบ  
มันสําปะหลังแสดงอาการใบดางเกิดข้ึนอีกครั้งในพ้ืนท่ีอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว กรมสงเสริมการเกษตร  
และกรมวิชาการเกษตร ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอมูลและรวมหารือแนวทางในการควบคุมและปองกันการแพรระบาด  
โดยมีขอสรุป คือ ตองมีการสรางการรับรูใหกับเกษตรกร การกําจัดตนท่ีเปนโรค และกําจัดแมลงหว่ีขาวยาสูบตามวิธี  
ของกรมวิชาการเกษตร การควบคุมการเคลื่อนยายทอนพันธุ และการใชทอนพันธุสะอาดเพ่ือตัดวงจรการระบาด  
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2562 ลงมติวา รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจกิจ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเสนอ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามสรุปผลการประชุมดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของดวยสําหรับการแกไขปญหา โรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง มอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีอยางเครงครัด สวนคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน  
จากการดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง จะตองลงตรวจสอบพ้ืนท่ีและจํานวนเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลังท่ีไดรับผลกระทบใหถูกตองครบถวน โดยคํานึงถึงภารกิจของหนวยงาน ความพรอมศักยภาพและความสามารถ 
วิธีการดําเนินการท่ีโปรงใส สวนแหลงเงินและอัตราคาใชจายเห็นสมควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณในโอกาสแรกกอน หรือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ  
และวิธีการในการขอใชงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือแกไขปญหา
หรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี และขอทําความตกลงรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณตอไป 

3. โครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
3.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังไมใหแพรระบาดไปยังพ้ืนท่ีแหงใหม และเพ่ือชดเชย
รายไดใหกับเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง 

3.2 เปาหมายการดําเนินงาน 
พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 50 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา สระแกว สุรินทร  

ศรีสะเกษ บุรีรัมย อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ กําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี ชัยนาท 
ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม ตาก นครพนม นครสวรรค นาน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ 
เพชรบุรี แพร มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย สกลนคร สระบุรี สุโขทัย 
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สุพรรณบุรี หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี 
3.3 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังน้ี 

3.3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
3.3.2 ระยะเวลาแจงขอมูลการพบตนมันสําปะหลังท่ีแสดงอาการใบดาง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

– 6 พฤศจิกายน 2562 
3.3.3 ระยะเวลาการจายเงินชวยเหลือ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 

3.4 กิจกรรม ประกอบดวย 
3.4.1 สรางการรับรูในเรื่องโรคใบดางมันสําปะหลังและการปองกันกําจัดและช้ีแจงการดําเนินโครงการ

ใหกับเจาหนาท่ีและเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
3.4.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินโครงการและสรางการรับรูใหกับ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจ และเกิดความตะหนักตอโรคใบดางมันสําปะหลัง  
เพ่ือการปองกันกําจัดรวมกัน 

3.4.3 กําจัดตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคใบดางและแมลงหว่ีขาวยาสูบพาหะนําโรค เพ่ือตัดวงจรการแพร
ระบาดของโรค 

3.4.4 ชดเชยรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังท่ีไดรับผลกระทบจากโรคใบดาง ท่ีตองทําลาย
แปลงและไมไดรับผลผลิต 

3.4.5 สงเสริมใหเกษตรกรใชทอนพันธุสะอาด พรอมใชมาตรการทางกฎหมายควบคุมการนําเขา  
ทอนพันธุจากตางประเทศและการขนยายทอนพันธุภายในประเทศ 

3.4.6 สํารวจ ติดตามสถานการณการระบาดของใบดางมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ัวไป 
และพ้ืนท่ีปลูกท่ีเคยพบการระบาดและดําเนินการทําลายแลว เพ่ือเฝาระวังและแจงเตือนหากเกิดการระบาดซ้ํา 

3.4.7 ติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือแสดงถึงผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินโครงการฯ 
3.5 การขับเคลื่อน สวนกลาง ประกอบดวย กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับจังหวัด (อพก. จังหวัด) มีผูวาราชการจังหวัดเปน ประธานอนุกรรมการ หนวยงานตางๆ ระดับพ้ืนท่ี เปนอนุกรรมการ  
และเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีประสานการแกไขปญหาดานการเกษตร
และสหกรณในจังหวัดกับหนวยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับจังหวัด (อพก. จังหวัด) ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ประเมินความเสียหาย ความถูกตองของขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับ
ความเสียหาย ตามท่ีเจาหนาท่ีของกรมวิชาการเกษตรและ/หรือกรมสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีตรวจวินิจฉัยพิจารณา
อนุมัติการจายเงินชดเชยใหเกษตรกร รวมท้ังกํากับดูแลและติดตามการระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง  
การรับรองผลของโรค หลังจากกรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัยและรับรองผลการเปนโรคแลวสงผลการรับรองให  
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อพก. จังหวัด พิจารณาประเมินความเสียหาย ตรวจสอบขอมูลของเกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากการระบาดและตองมี
การทําลายท้ิงท้ังแปลง การตรวจสอบและพิจารณาจายเงิน อพก. จังหวัด ตรวจสอบ กลั่นกรองขอมูล และพิจารณาใหความเห็นชอบ
การจายเงินชวยเหลือใหเกษตรกรตามวิธีการดําเนินการและเกณฑการจายเงินชวยเหลือ ภายใน 3 – 5 วันทําการ 

3.6 เกณฑการจายเงินชดเชย เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังท่ีจะไดรับการชดเชยตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
3.6.1 ไดรับการยืนยันความเปนโรคใบดางมันสําปะหลังจากกรมวิชาการเกษตรและไดรับการพิจารณา

ใหความเห็นชอบการจายเงินชวยเหลือใหเกษตรกร จาก อพก. จังหวัด 
3.6.2 ตองยินยอมใหถอนทําลายตนมันสําปะหลังท้ิงตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร 
3.6.3 ปลูกมันสําปะหลังในชวงเดือนเมษายน 2562 – 6 กันยายน 2562 
3.6.4 มีตนมันสําปะหลังยืนตนในแปลง และตนมันสําปะหลัง มีอายุไมนอยกวา 2 เดือน หรือกรณีเปน

พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการทําลายแลว และไมไดรับการชวยเหลือจากกระทรวงพาณิชย 
3.6.5 เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมสงเสริมการเกษตร  

โดยเกษตรกรจะไดรับการชดเชยรายละ 3,000 บาทตอไร โดยจะไดรับเงินหลังจากถอนทําลายตนมันสําปะหลัง  
และหยุดพักการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีท่ีมีการทําลายตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรค อยางนอยเปนระยะเวลา 2 เดือน 
โดยมีเอกสารประกอบการขอรับเงินชดเชย คือ สําเนาบัตรประชาชนของเกษตรกร สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากของ
เกษตรกร และสําเนาทะเบียนเกษตรกร 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณใหครบถวน ถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด รวมท้ังใหรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องน้ี 

3. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความจําเปนเหมาะสมในการปรับปรุง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการขอใชงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะกรณีการขอใหงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการเก่ียวกับการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 17 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170962 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการ แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ จํานวน 4 ราย ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณจะมีตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงวาง เน่ืองจากผูดํารงตําแหนงเกษียณอายุ

ราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความประสงคขออนุมัติขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภท

บริหารระดับสูง เพ่ือทดแทนผูท่ีเกษียณอายุราชการ จํานวน 4 ราย ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายช่ือราชการท่ีเสนอแตงตั้ง ดังน้ี 

(1) นายมนัส กําเนิดมณี ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหารระดับตน) กรมชลประทาน แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(2) นายฉันทานนท วรรณเขจร ตําแหนงรองเลขาธิการ (นักบริหารระดับตน) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) นายวสันต นุยภิรมย ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหารระดับตน) กรมหมอนไหม แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิบดี 
(นักบริหารระดับสูง) กรมหมอนไหม 

(4) นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ ตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับตน) สํานักงานปลัดกระทรวง 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอให
สํานักงานองคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการท้ัง 4 คน ดังกลาว  
ใหดํารงตําแหนงตอไปแลว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปดวยความเรียบรอย 
มีความตอเน่ือง และเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 17 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170962 

 
เรื่อง : โครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค (เพ่ิมเติม) 
 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561  
ของการประปาสวนภูมิภาค (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 11,026.952 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดจัดทําโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของ กปภ. 

(เพ่ิมเติม) จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 11,026.952 ลานบาท เพ่ือรองรับความตองการใชนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน
ตลอดเวลา การขยายการใหบริการนํ้าประปาแกประชาชนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ รวมท้ังเพ่ือรองรับโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ โครงการ วงเงิน (ลานบาท 

1 กอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง (รองรับ EEC) 1,736.009 

2 กอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต 3,870.908 

3 กอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาอุดรธานี-หนองคาย-
หนองบัวลําภู 

2,506.798 

4 กอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสาย-(หวยไคร)-(แมจัน)-
เชียงแสน) 

1,085.807 

5 กอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 1,471.109 

6 กอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง-(สิเกา-ปากเมง)  356.321 

รวมท้ังสิ้น 11,026.952 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือปองกันความขัดแยงดานนํ้า ทําใหเกิดการมีสวนรวม  
ในการบริหารจัดการนํ้ารวมกัน รวมท้ังควรจัดหาแหลงนํ้าเก็บกักนํ้า
เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการใชนํ้าในอนาคต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความเห็น ดังน้ี 
2.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แจงวาเห็นควรใหความเห็นชอบ

โครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของ กปภ. (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 11,026.952 ลานบาท 
และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทานจัดสรรนํ้าตนทุนจากการเพ่ิมความจุนํ้าโครงการฯอางเก็บนํ้า
หนองปลาไหล เพ่ือใชในการดําเนินโครงการฯ ประปาบานฉาง 

2.2 กระทรวงการคลัง (กค.) แจงวาเห็นควรใหความเห็นชอบโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของ กปภ. 
(เพ่ิมเติม) จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 11,026.952 ลานบาท และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให
ดําเนินโครงการแลว ให กปภ. จัดทําแผนการใชเงินและเสนอความตองการกูเงินเพ่ือลงทุนในโครงการ เพ่ือท่ี กค. จะไดเสนอ
แผนการกูเงินตอคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ 

2.3 สํานักงบประมาณ แจงวาเห็นควรเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของโครงการเพ่ือการพัฒนา
ป 2561 ของ กปภ. (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 11,026.952 ลานบาท  และในกรณีของ
โครงการท่ียังไมไดกําหนดสัดสวนแหลงเงินคากอสรางท่ีจะดําเนินโครงการและยังไมไดจัดสรรงบประมาณรองรับไว 
จํานวน 3 โครงการ ให กปภ. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณพรอมวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  
เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561  

ของการประปาสวนภูมิภาค (เพ่ิมเติม) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เน่ืองจากเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ของระบบนํ้าประปาใหสามารถรองรับความตองการใชนํ้าของประชาชนในสวนภูมิภาคและครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน  
โดยไมกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ท้ังในระดับทองถ่ินและในระดับประเทศตอไป ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความเห็นเพ่ิมเติมวา ควรทําความเขาใจ
กับภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ในการกําหนด หลักเกณฑการสูบนํ้ารวมกัน เพ่ือปองกันความขัดแยงดานนํ้า ทําใหเกิดการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการนํ้ารวมกัน รวมท้ังควรจัดหาแหลงนํ้าเก็บกักนํ้าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการใชนํ้าในอนาคต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของการประปา
สวนภูมิภาค (เพ่ิมเติม) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในสวนของเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกลาว  
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และในสวนของเงินกูในประเทศ ใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

2. ใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 17 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170962 

 
เรื่อง : หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย เบ้ียประชุม และประโยชนตอบแทนอ่ืนของสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และคณะกรรมการอ่ืนตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 

 

สารัตถะ :  อว. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย เบ้ียประชุม และประโยชน
ตอบแทนอ่ืนของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และคณะกรรมการอ่ืนตามพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ไดประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 กําหนดใหมี  
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนดานการอุดมศึกษา และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหมีเอกภาพและเปนระบบ  
ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งตามมาตรา 17 กําหนดใหมีการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมอยางนอยหน่ึงครั้งทุกสามเดือน และตามมาตรา 20 ไดกําหนดใหประธานสภานโยบาย กรรมการสภา
นโยบาย ท่ีปรึกษาของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการเลขานุการ  
และผูชวยเลขานุการ ไดรับคาตอบแทน คาใชจาย เบ้ียประชุม และประโยชนตอบแทนอ่ืน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการจายคาตอบแทน คาใชจาย เบ้ียประชุม และประโยชนตอบแทนอ่ืน  
ทันตอการประชุมสภานโยบายท่ีจะจัดใหมีข้ึนตามกําหนดเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา จึงไดจัดทําหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน 
คาใชจาย เบ้ียประชุม และประโยชนตอบแทนอ่ืน ของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
และคณะกรรมการอ่ืน ตามประราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อว./กษ. (กค.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการจายคาตอบแทน เบ้ียประชุม 
และประโยชนตอบแทนอ่ืน ทันตอการประชุมสภานโยบายท่ีจะจัดใหมีข้ึน
ตามกําหนดเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นวาสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  
ไดจัดทําหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนดังกลาว โดยเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน ของประธานสภานโยบาย 
กรรมการสภานโยบาย ท่ีปรึกษาของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ 
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ เทียบเคียงจากหลักเกณฑการกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน  
ของประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการขององคการมหาชน สําหรับองคการมหาชนกลุมท่ี 2  
จึงเห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนดังกลาวตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษาเสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการกําหนดเบ้ียประชุมของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
และคณะกรรมการอ่ืนตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  
พ.ศ. 2562 ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และเห็นชอบในหลักการการกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย  
และประโยชนตอบแทนอ่ืน ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดวย 

2. ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 17 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170962 

 
เรื่อง : พิธีสารแกไขเพ่ิมเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4  (Fourth Protocol to Amend the ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement) 
 

สารัตถะ :  สกท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบพิธีสารแกไขเพ่ิมเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 ท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยลงนามแลว และใหเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบฯ กอนแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตอไป 
2. ใหกระทรวงการตางประเทศ แจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนวาไทยพรอมท่ีจะใหพิธีสารแกไขเพ่ิมเติม

ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 มีผลผูกพันตอไป เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบพิธีสารดังกลาวแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดเสนอพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี ๔ 

(Fourth Protocol to Amend the ASEAN comprehensive Investment Agreement) ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยลงนามแลว ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปนทางการ ครั้งท่ี ๒๕ (The 25th ASEAN 

Economic Ministers’ Meeting Retreat) เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ประเทศไทย โดยในขณะน้ีมีประเทศ
สมาชิกอาเซียน ๘ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร และไทย ไดลงนามในพิธีสารฯ แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นวา พิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี ๔  

จะชวยยกระดับความตกลงใหมีมาตรฐานท่ีสูงและเปนสากล ชวยดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียน  
เพ่ิมมากข้ึน อันจะเปนประโยชนตอไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน จึงไมมีขอขัดของในหลักการตอการนําเสนอ
พิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี ๔ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอ  
พิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี ๔ ตอรัฐสภา เพ่ือใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนการให
สัตยาบันและแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตอไป ในชวงท่ีไทยเปนประธานอาเซียน ป ๒๕๖๒ อันจะสงผลดีตอภาพลักษณ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สกท./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือจะชวยยกระดับความตกลงใหมีมาตรฐานท่ีสูงและเปนสากล 
ชวยดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน  
อันจะเปนประโยชนตอไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของประเทศ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบพิธีการแกไขเพ่ิมเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยลงนามแลว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน  
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา แลวเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย กอนแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตอไป 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการมอบสัตยาบันสารหรือสารของพิธีสารแกไขเพ่ิมเติมความตกลง  
วาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 ใหแกเลขาธิการอาเซียน เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบพิธีสารดังกลาวแลว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 17 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170962 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 74 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบรางเอกสารทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 74 
2. หากมีการแกไขรางเอกสารดังกลาวท่ีมิใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขออนุมัติ  

ใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาและดําเนินการโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางเอกสารทาทีไทยฉบับน้ีจัดทําข้ึนสําหรับคณะผูแทนไทยเพ่ือพิจารณาใชสําหรับการเขารวมประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 74 โดยมีความสอดคลองกับผลประโยชนของประเทศและสงเสริมใหประชาคมระหวาง
ประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกท่ีดีของสหประชาชาติท่ีผานมา ไทยไดแสดงทาทีและบทบาทท่ีแข็งขัน
และสรางสรรคในการรวมขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยไดเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในฐานะแนวทางหน่ึงท่ีสามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืนได รวมท้ังไดแสดงทาทีในประเด็นตางๆ 
ระดับโลกท่ีมีความสําคัญและเปนขอหวงกังวลของประชาคมระหวางประเทศอยางครบถวน เชน สาธารณสุข สิ่งแวดลอม 
การพัฒนาสตรี เด็ก และผูพิการสิทธิมนุษยชน และความมั่นคง 

2. รางเอกสารทาทีไทยฯ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
สมัยสามัญ ครั้งท่ี 74 ท่ีไทยใหความสําคัญในแตละหมวด รวมท้ังสิ้น 9 หมวด ไดแก 1) หมวด A การเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจละการพัฒนาท่ียั่งยืน 2) หมวด  B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 3) หมวด C  
การพัฒนาทวีปแอฟริกา 4) หมวด D สิทธิมนุษยชน 5) หมวด E การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 6) หมวด F 
ความยุติธรรมและกฎหมายระหวางประเทศ 7) หมวด G การลดอาวุธ 8) หมวด H การควบคุมสารเสพติด การปองกัน
อาชญากรรมและการตอตานการกอการรายระหวางประเทศทุกรูปแบบ และ 9) หมวด I การบริหารจัดการอ่ืนๆ 

ท้ังน้ี เอกสารดังกลาวเปนขอมูลและขอเสนอแนะทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 
ครั้งท่ี 74 โดยมิไดมีเจตนาใหเปนความตกลงท่ีกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมเปน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยสงเสริมบทบาททางการเมืองระหวางประเทศ  
ของประเทศไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 74 ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว  ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได  
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


