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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 9/2563 วันจันทรท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240263 
 

เรื่อง : การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ดังน้ี 
1. รับทราบคูมือการดําเนินงานแผนปฏิบัติ การฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย  

ป 2562 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟนฟูฯ 
2. อนุมัติให กษ. ดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 ถัวจายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ระหวางโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการฟนฟูฯ กรอบวงเงิน 2,967.50 ลานบาท (กรอบวงเงินท้ังหมด 3,120.86 ลานบาท) 

2.2 ใหกรมการขาวปรับเปลี่ยนปริมาณของเมล็ดพันธุแตละชนิดขาวและปริมาณเมล็ดพันธุขาวของแหลงผลิ 
(กรมการขาว สหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร และศูนยขาวชุมชนและแปลงใหญ) ใหเปนไปตามความตองการ  
ของเกษตรกรและตามความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุขาวและปริมาณท่ีจะสนับสนุนของแตละแหลงผลิต (ในปริมาณ 
63,200 ตัน เทาเดิม) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรไีดมีมติเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 เห็นชอบและอนุมัติการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟนฟู

เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 จํานวน 5 โครงการ รวมกรอบวงเงิน  
จํานวน 2,967.500 ลานบาท งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณท่ีเก่ียวของท่ีไดรับเงินจัดสรรไวแลว  
จํานวน 152.3118 ลานบาท และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 1.050 ลานบาท โดยใหรับ
ความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวน  
ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 1. โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชนํ้านอยเพ่ือสรางรายไดแกเกษตรกร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเขียว) 
วงเงิน 374.5248 ลานบาท 2. โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวป 2563/64 วงเงิน 1,739.429 ลานบาท 
3. โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน วงเงิน 260.00 ลานบาท  
4. โครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงนํ้าชุมชน วงเงิน 506.908 ลานบาท และ 5. โครงการสงเสริม  
การเลี้ยงสัตวปก เพ่ือฟนฟูเกษตรกรท่ีประสบปญหาอุทกภัย วงเงิน 240.00 ลานบาท 

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

เพ่ือใหหนวยงานสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟนฟู
เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562  
ไดครอบคลุมตามจํานวนเกษตรกรท่ีประสงคเขารวมในแตละโครงการ  
ซึ่งเปนการสรางรายไดและผลผลิตเพ่ือเปนคาใชจายในครัวเรือน  
ไดในระยะเวลาอันสั้น 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2 สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําคูมือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัย 

ฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 ประกอบดวย 1) โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชนํ้านอยเพ่ือสรางรายไดแกเกษตรกร 
(ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเขียว) 2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวป 2563/64 3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลื
อาชีพดานประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน และ 4) โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก เพ่ือฟนฟูเกษตรกรท่ีประส
ปญหาอุทกภัย และดําเนินการดังน้ี 

1) ประชาสัมพันธและเปดรับสมัครใหเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติแจงความประสงคเขารวมโครงการ (ยกเวน
โครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงนํ้าชุมชน) รวมท้ังสิ้น 587,420 ครัวเรือน แบงเปน รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 
25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 469,544 ครัวเรือน และรอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 23 – 27 ธันวาคม 2562 
จํานวน 117,876 ครัวเรือน 

โครงการ เปาหมาย ผลการรับสมัคร หมายเหตุ 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

1. สงเสริมการปลูกพืชใชนํ้า
นอยเพ่ือสรางรายไดแก
เกษตรกร 

150,000 325.00 12,296 25.8676  

2. รักษาระดับปริมาณและ
คุณภาพขาวป 2563/64 

827,000 1,728.90 452,753 957.8500 ไดรับอนุมัติงบประมาณ
งวดท่ี 1 จํานวน 
932.1521 ลานบาท 
เมื่อวันท่ี 15 ม.ค. 63 

3. พัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ
ดานประมง การเลี้ยงปลา
นิลแปลงเพศในบอดิน 

50,000 250.00 44,394 221.9700  

4. สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก 
เพ่ือฟนฟูเกษตรกรท่ี
ประสบปญหาอุทกภัย 

48,000 232.80 77,977 378.1884  

5.  สรางรายไดจากอาชีพ
ประมงในแหลงนํ้าชุมชน 

 430.80  430.8000 ไดรับอนุมัติเงินงวดแลว 
อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง 

รวม 1,075,000 2,967.50 587,420 2,014.6760  
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ท้ังน้ี ผลการรับสมัครโครงการท่ี 1 ถึง 4 ปรากฏวา โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก เพ่ือฟนฟูเกษตรกร  
ท่ีประสบปญหาอุทกภัย มีเกษตรกรแจงความประสงคขอเขารวมโครงการมากกวาเปาหมาย สวนโครงการสงเสริม  
การปลูกพืชใชนํ้านอยเพ่ือสรางรายไดแกเกษตรกร โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวป 2563/64  
และโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน เกษตรกรประสงคเขารวม  
ต่ํากวาเปาหมาย ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติถัวจายงบประมาณระหวางโครงการภายใต  
กรอบวงเงิน 3,120.8618 ลานบาท 

2) กรมการขาว ประมาณการรายละเอียดเมล็ดพันธุขาวและแหลงจัดหาเมล็ดพันธุขาว 63,200 ตัน  
จําแนกเปน กรมการขาว 23,100 ตัน สหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร 3,300 ตัน ศูนยขาวชุมชนและแปลงใหญ 
36,800 ตัน แตความตองการชนิดขาวเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกรมการขาวประมาณการไวในโครงการ ประกอบกับ
สหกรณการเกษตรขอเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุท่ีจะสนับสนุนโครงการจากเดิม 3,300 ตัน เปน 14,300 ตัน เน่ืองจาก
สหกรณการเกษตรสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวไดเพ่ิมข้ึน จึงขอเพ่ิมเติมจํานวนเมล็ดพันธุท่ีจะนําไปสนับสนุนชวยเหลือ
เกษตรกรตามโครงการฯ ซึ่งกรมการขาวเห็นวาควรใหสหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร เพ่ิมจํานวนเมล็ดพันธุขาว  
ท่ีสนับสนุนโครงการฯมากข้ึน จะเปนการสรางความเขมแข็งและสรางแรงจูงใจใหแกสหกรณการเกษตรในการผลิตเมล็ด
พันธุขาวคุณภาพดีมากยิ่งข้ึน 

มติ ครม. : 1. รับทราบคูมือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 
และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

2. อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณถัวจายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน ระหวางโครงการภายใตแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 
ภายในกรอบวงเงิน 2,967.50 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับการปรับเปลี่ยนปริมาณ  
ของเมล็ดพันธุแตละชนิดขาวและปริมาณเมล็ดพันธุขาวของแหลงผลิตตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมการขาว) ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป ท้ังน้ี  
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการโครงการฯ ใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และใหรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และสํานักงบประมาณ รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงพาณิชยไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 9/2563 วันจันทรท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240263 

 
เรื่อง : ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรโครงการสนับสนุน เงินทุนเพ่ือสรางระบบนํ้าในไรนาของสมาชิก

สถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2 ของกรมสงเสริมสหกรณ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหกรมสงเสริมสหกรณ สําหรับ
ดําเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสรางระบบนํ้าในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2 ระยะเวลา
โครงการ พ.ศ.  2563 - พ.ศ.  2568 โดยอนุมัติวงเงิน จํานวน 508,200,000 บาท (หารอยแปดลานสองแสนบาท
ถวน) เปนเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จํานวน 500 ,000,000 บาท (หารอยลานบาทถวน) อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0 ตอป  
และเงินจายขาด จํานวน 8 ,200,000 บาท (แปดลานสองแสนบาทถวน) สําหรับเปนคาใชจายในการบริหารโครงการ
และติดตามงาน โดยใหมีระยะเวลาปลอดการชําระหน้ีใน 2 ปแรก แบงชําระคืนเปน 4 งวด (พ.ศ. 2565 – 2568) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 อนุมัติวงเงินกูยืมจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

จํานวน 300 ลานบาท เปนเงินปลอดดอกเบ้ียและเงินจายขาด จํานวน 2,997,500 บาท เปนคาบริหารโครงการ  
ใหกรมสงเสริมสหกรณเพ่ือดําเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสรางระบบนํ้าในไรนาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร สหกรณและกลุมเกษตรกรซึ่งเปนองคกรของเกษตรกรนําเงินทุนท่ีไดไปจัดสรรใหสมาชิกกูยืมโดยไมคิดดอกเบ้ีย 
เพ่ือไปพัฒนาแหลงนํ้าในไรนาของตนเองอยางเปนระบบ ลดความเสี่ยงการพ่ึงพานํ้าจากระบบชลประทาน  
และจากธรรมชาติเพียงอยางเดียว สงผลใหสมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยางตอเน่ืองตลอดฤดูกาล ประกอบ
อาชีพเสริมตางๆ เชน เลี้ยงปลา โค กระบือ ปลูกหญา - เลี้ยงสัตว ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือลดรายจายหรือจําหนาย  
เพ่ือเพ่ิมรายได เปนตน เกิดชุมชนเขมแข็งเปนปกแผน พ่ึงพาตนเองไดตามหลักสหกรณและกลุมเกษตรกร 

2. จากการดําเนินงานท่ีผานมา มีสมาชิกประสงคจะเขารวมโครงการ 28,000 ราย แตสามารถจัดสรรวงเงิน
กูยืมไดเพียง 6,000 ราย ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนปลอดดอกเบ้ียนําไปพัฒนา
ท่ีดินใหมีแหลงนํ้าสํารองในชวงเกิดวิกฤตภัยแลงใหสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดตอเน่ืองและยั่งยืน กรมสงเสริม
สหกรณจึงจัดทําโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสรางระบบนํ้าในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะท่ี 2 จํานวน 

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

1. เพ่ือสรางโอกาสในการทําเกษตรกรรม และลดความเสี่ยง
จากการขาดแคลนนํ้า 

2. เพ่ือสงเสริมการจัดระบบไรนาของเกษตรกรใหมีความยั่งยืน 
มีแหลงนํ้าในฟารมของตนเองลดการพ่ึงพานํ้าจากระบบชลประทาน  
และแหลงนํ้าธรรมชาติ 

3. เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงจากระบบการทําเกษตรกรรม  
แบบพ่ึงธรรมชาติ เปนการเกษตรแบบบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง  
จากการขาดนํ้า 
กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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10,000 ราย เพ่ือขอวงเงินกูยืมเพ่ิมเติมจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรนําไปจัดสรรใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
ท่ียังไมไดรับการสนับสนุนในระยะท่ี 1 หรือโครงการอ่ืนของภาครัฐท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 9/2563 วันจันทรท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240263 

 
เรื่อง : รางหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางองคการจัดการนํ้าเสียกับองคการงานระบายนํ้าแหงประเทศญี่ปุน (Japan Sewage 

Works Agency) 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบรางหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางองคการจัดการนํ้าเสีย กับองคการงานระบายนํ้าแหงประเทศญี่ปุน 

(Japan Sewage Works Agency) 
2. ใหผูแทนองคการจัดการนํ้าเสียเปนผูลงนามในรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ (องคการงานระบายนํ้าแหง

ประเทศญ่ีปุนมีความประสงคจะลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มท. รายงานวา องคการจัดการนํ้าเสีย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย มีความประสงคจะทําขอตกลง  

ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนความรูและบุคลากรในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียกับองคการงานระบายนํ้า
แหงประเทศญี่ปุน (Japan Sewage Works Agency) ซึ่งเปนองคกรมมหาชน (Public Corporation) ท่ีถือหุนโดยรัฐบาล
ทองถ่ินของญี่ปุน โดยเมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 Japan Sewage Works Agency ไดสงรางหนังสือแสดงเจตจํานง  
มาใหองคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือพิจารณา และองคการจัดการนํ้าเสียไดสงรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ใหกรมสนธิสัญญา และ
กฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ พิจารณาใหความเห็นตอรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ น้ีแลว 

2. รางหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางองคการจัดการนํ้าเสีย กับ Japan Sewage Works Agency จะระบุถึง
คูสัญญา วัตถุประสงค ขอบเขตความรวมมือ วิธีการของความรวมมือ ภาระผูกพัน และการสื่อสาร มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

2.1 รางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ 

2.2 ขอบเขตความรวมมือระหวางท้ังสองฝายจะครอบคลุม ดังน้ี 
(1) นโยบายการพัฒนา การวางแผน ออกแบบ กอสราง O&M และการจัดการเก่ียวกับงานบําบัดนํ้าเสีย 
(2) การพัฒนาของกรอบสถาบัน และกฎหมายสําหรับงานบําบัดนํ้าเสีย 

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

เพ่ือเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกสําหรับความรวมมือ  
ในการทํางานรวมกัน และเพ่ือใหการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู  
และบุคลากรในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมถึงกิจกรรม  
ท่ีเก่ียวของน้ันเกิดประสิทธิภาพและเปนประโยชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) เทคโนโลยี และเทคนิคการประเมิน มาตรฐาน และคูมือสําหรับงานบําบัดนํ้าเสีย 
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการดําเนินงานของการทํางานบําบัดนํ้าเสีย 
(5) การสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงงานบําบัดนํ้าเสีย 
(6) การสงเสริมและการสนับสนุนในกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการในหมูเทศบาล/บริษัท  

ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 
(7) Japan Sewage Works Agency จะใหความรวมมือกับองคการจัดการนํ้าเสียในการเยี่ยมชม

เทศบาลไทยในประเทศญี่ปุน 
2.3. การรวมมือระหวางท้ังสองงฝายจะกระทําโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน โดยองคการจัดการนํ้าเสี 

หรือ Japan Sewage Works Agency อาจเผชิญผูแทนของรัฐบาลทองถ่ินและภาคเอกชน แลแตความจําเปน  
การแลกเปลี่ ยนคณะผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและผูชํานาญการในการดําเนินงานวิจัยและศึกษา และรูปแบบอ่ืนๆ  
ของความรวมมือตามท่ีตกลงกัน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางหนังสือ  
แสดงเจตจํานงระหวางองคการจัดการนํ้าเสียกับองคการงานระบายนํ้าแหงประเทศญี่ปุน ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ  
และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑ
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
 


