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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 8/2562 วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100962 

 
เรื่อง : รางตราสารขยายระยะเวลาบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบในการลงนามตราสารขยายระยะเวลาการใชบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีน  
วาดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

2. มอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนเปนผูลงนามในเอกสารตราสารฯ ขางตน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Memorandum of Understanding 
between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and 
the Government of the People’s Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary 
Cooperation) เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2557 ณ เมืองเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และจะหมดอายุลง  
ในวันท่ี 25 กันยายน 2562 

2. ในคราวประชุมระดับรัฐมนตรีดานการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 
– จีน ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  
ใหจัดทํารางตราสารขยายระยะเวลาการใชบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือดานสุขอานามัย  
และสุขอนามัยพืช (Instrument of Extension of the Memorandum of Understanding between the Governments of  
the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the 
People’s Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation : IOE) เพ่ือขยาย
ระยะเวลาบังคับใชบันทึกความเขาใจฉบับดังกลาวไปอีก 2 ป จนถึงวันท่ี 24 กันยายน 2564 เพ่ือใหการดําเนินความ
รวมมือภายใตบันทึกความเขาใจฯ เปนไปอยางตอเน่ือง จากน้ันจะเวียนตราสารขยายระยะเวลาการใชบันทึกความเขาใจฯ 
ใหแตละประเทศสมาชิกลงนาม 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือผลักดันใหเกิดความรวมมือดานมาตรการสุขอนามัย  
และสุขอนามัยพืชระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนอยางเปน
รูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. หลังจากประเทศสมาชิกไดเห็นชอบรวมกันในรางตราสารฯ ดังกลาว สํานักงานเลขาธิการอาเซียนไดเวียน  
เอกสารตราสารฯ ฉบับจริงใหประเทศสมาชิกลงนามตามลําดับ ซึ่งขณะน้ีไดมีประเทศสมาชิกลงนามแลวท้ังสิ้น  
8 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส และสิงคโปร โดยประเทศท่ีมีกําหนด  
ลงนามในลําดับตอไปไดแกไทยและเวียดนาม กอนท่ีสํานักงานเลขาธิการอาเซียนจะสงใหจีนลงนามเปนประเทศสุดทาย 
ท้ังน้ี ขณะน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับเอกสารตราสารฯ ฉบับจริงจากสํานักงานเลขาธิการอาเซียนแลว  
จึงเห็นควรเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบในการลงนาม และขออนุมัติใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนเปนผูลงนามในตราสารดังกลาว ท้ังน้ี เปนท่ียอมรับระหวางประเทศสมาชิก  
วาไมจําเปนตองมีการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ใหผูลงนามดังกลาว 

4. การลงนามตราสารฯ ดังกลาวจะชวยใหเกิดการดําเนินความรวมมือภายใตบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียน
และจีนวาดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเปนไปอยางตอเน่ือง และผลักดันใหเกิดความรวมมือดาน
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนอยางเปนรูปธรรม 

5. ตราสารฯ ดังกลาวมีสาระสําคัญคือ รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเห็นชอบ
รวมกันในการตออายุการใชบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ฉบับปจจุบันท่ีจะสิ้นอายุลงไปอีก 2 ป ตั้งแตวันท่ี 25 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 24 กันยายน 2564 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 8/2562 วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100962 

 
เรื่อง : การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
รวม 11 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภาคราชการ จํานวน 5 คน และผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จํานวน 6 คน ดังน้ี 

1. ผูทรงคุณวุฒิภาคราชการ 
1.1 นายครรชิต สุขเสถียร ผูมีความเช่ียวชาญดานการบริหารการเงินหรือการธนาคาร 

และดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
1.2 นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม ผูมีความเช่ียวชาญดานการบริหารการเงินหรือการธนาคาร 

และดานเทคโนโลยีการเกษตร 
1.3 นายสุจิโรจน คงเมือง ผูมีความเช่ียวชาญดานการฟนฟู และพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
1.4 นายสยาม นนทคําจันทร ผูมีความเช่ียวชาญดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
1.5 นายวิเชียร บุตรศรี ผูมีความเช่ียวชาญดานการฟนฟู และพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 

และดานการพัฒนาแหลงนํ้า 
2. ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 

2.1 นายนําชัย พรหมมีชัย ผูมีความเช่ียวชาญดานการบริหารการเงินหรือการธนาคาร 
ดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน และดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 

2.2 นายเวชสิทธ์ิ วิริยะภาค ผูมีความเช่ียวชาญดานการบริหารการเงินหรือการธนาคาร 
2.3 นายสถิตพงษ สุดชูเกียรติ ผูมีความเช่ียวชาญดานเทคโน โลยีการเกษตร และดานการฟนฟู

และพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
2.4 นายสมพาศ นิลพันธ ผูมีความเช่ียวชาญดานการบริหารการเงินหรือการธนาคาร 

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

เพ่ือใหคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
มีองคประกอบครบถวน และสามารถบริหารงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรตามท่ีกฎหมายกําหนดไดอยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
2.5 นายสุรัชต ธวัชโยธิน ผูมีความเช่ียวชาญดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
2.6 นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผูมีความเช่ียวชาญดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ เปนตนไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี  (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ )  
ไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จํานวน 11 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภาคราชการ จํานวน 5 คน ไดแก  
นายสมบัติ ชิณะวงศ นายโอภาส ทองยงค พลตํารวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง นายสมพาศ นิลพันธ และ พันตํารวจโท  
วิชัย สุวรรณประเสริฐ และผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จํานวน 6 คน ไดแก นางสาวชุลีพร นวมทนง นายสุนทร รักษรงค 
นายตะวัน แกลวเขตการ นายประยงค ดอกลําใย นายสุพจน ปอมชัย และนายธงชัย สุวรรณวิหค โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป ตามท่ี กษ. เสนอ 

2. หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งท่ี 
26/2560 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ใหบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีคําสั่งน้ีใชบังคับ พนจากตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร และใหมีคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนกรรมการโดยใหมีอํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรในสวนท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุนฟนฟู  
และพัฒนาเกษตรกร รวมท้ังใหสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว  
เพ่ือใหไดมาซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
และคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 

3. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานและการยุติภารกิจ  
ของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ท่ี 26/2560 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 และใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเปนการดําเนินการ  
ตามภารกิจปกติตอไป ตามท่ี กษ. เสนอ 

4. กษ. รายงานวา กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรชุดเดิม  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง (ตามขอ 1.) ไดพนจากตําแหนงตามคําสั่งของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
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(ตามขอ 2.) ซึ่งสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดดําเนินการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกร ตามมาตรา 13  
แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เสร็จเรียบรอยแลว และเพ่ือใหคณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีองคประกอบครบถวน สามารถบริหารงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามท่ีกฎหมาย
กําหนด จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จ 

5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี 641/2562 ลงวันท่ี 
14 มีนาคม 2562 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเพ่ือให
การเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม 

6. คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบ
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ และภาคเอกชน รวม 11 คน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตอไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 8/2562 วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100962 

 
เรื่อง : รางแถลงการณรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย  อินโดนีเซีย – 

มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) 
 

สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอรางแถลงการณของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 แผนงานการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle: IMT – GT) 
(Draft Joint Statement of the Twenty - Fifth Indonesia – Malaysia - Thailand Growth Triangle Ministerial 
Meeting) และหากมีความจําเปนตองแกไขรางแถลงการณรวมฯ ให  สศช. สามารถดําเนินการได โดย สศช. จะไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแกไขพรอมดวยเหตุผลประกอบ 

2. ใหความเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีรัฐมนตรี
ประจําแผนงาน IMT - GT และเขารวมการประชุมและเปนหัวหนาคณะผูแทนฝายไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 
แผนงาน IMT - GT พรอมท้ังไดรวมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกในการรับรองรางแถลงการณรวมของการประชุม
ระดับรัฐมนตรีฯ โดยไมมีการลงนาม ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 แผนงาน IMT – GT ในวันท่ี13 กันยายน 2562 
และใหรัฐมนตรีหรือผูแทนดังกลาว เปนหัวหนาคณะผูแทนระดับรัฐมนตรีของไทยในแผนงาน IMT – GT โดยตอเน่ืองตอไป 
(การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 แผนงาน IMT – GT จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 10 – 13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดกระบ่ี) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางแถลงการณรวมฯ มีสาระสําคัญท่ีเปนการช่ืนชมความกาวหนาในการดําเนินงานในรอบป 2561  - 2562 

ตลอดจนการยืนยันการขับเคลื่อนตามแผนดําเนินงานระยะหาป ป 2560 - 2564 (IB 2017 - 2021) ใหเปนรูปธรรม 
เพ่ือนําเสนอความกาวหนาตอผูนําในการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 13 แผนงาน IMT - GT ในเดือนเมษายน 2563  
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 36 ตอไป โดยมอบหมายเจาหนาท่ีอาวุโส 
มุขมนตรี และผูวาราชการจังหวัด คณะทํางาน 7 สาขา และสภาธุรกิจ IMT - GT สนองตอบตอขอสั่งการของผูนํา  
สามประเทศจากท่ีประชุมระดับผูนําครั้งท่ี 12 แผนงาน IMT - GT ท่ีไดเห็นชอบใหมีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา 

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

เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณของผูนําประเทศท้ังสามฝาย  
ในการสนับสนุนและเรงรัดการดําเนินโครงการความรวมมือเพ่ือเสริมสราง
การพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยใช IMT - GT 
เปนกรอบความรวมมือหน่ึงในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา  
ใหสอดคลองในทุกสาขาความรวมมือ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีสําคัญภายใตวิสัยทัศน IMT - GT ป 2579 ( IMT - GT 2036) และแผนการดําเนินงานระยะหาป พ.ศ . 2560 - 2564 
(IB 2017 - 2021) โดยใหดําเนินการทบทวนระยะกลางแผน IB เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนชวงท่ีเหลือดวย 
และแสดงเจตนารมณในการพัฒนาความรวมมือในดานตางๆ อาทิ การพัฒนาโครงการเพ่ือการเช่ือมโยงทางกายภาพ  
ท่ีมุงมั่นใหโครงการแลวเสร็จตามกําหนด โดยพิจารณารวมกับการทบทวนยุทธศาสตรการเช่ือมโยงระหวางระเบียง
เศรษฐกิจท้ัง 6 ของ IMT - GT ยุทธศาสตรการสงเสริมการตลาดเพ่ือการขยายตัวดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของอนุภูมิภาค 
IMT - GT ท่ีมุงเนนการสรางจุดทองเท่ียวเดียวใน IMT - GT และใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียวใหมๆ รวมกัน  
ความรวมมือดานการเกษตรท้ังประมง ปศุสัตว และพันธุพืช เพ่ือใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสรางความมั่นคง  
ทางอาหารและโภชนาการใหกับอนุภูมิภาค การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการฮาลาลสูมาต รฐานสากล ภายใตการยอมรับ
ระหวางกันและขยายความรวมมือดานอุตสาหกรรมฮาลาลเพ่ิมข้ึน ฯลฯ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว  ไมขัดของตอรางแถลงการณดังกลาว ซึ่งเปนการแสดงเจตนารมณ  

ของผูนําประเทศท้ังสามฝายในการสนับสนุนและเรงรัดการดําเนินโครงการความรวมมือเพ่ือเสริมสรางการพัฒนา  
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยใช IMT - GT เปนกรอบความรวมมือหน่ึงในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา  
ใหสอดคลองในทุกสาขาความรวมมือ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตอไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และใหสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมี
ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางแถลงการณรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 แผนงานการพัฒนาการ
เศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย ( IMT - GT) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดําเนินการได  
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 8/2562 วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100962 

 
เรื่อง : ขอเสนอโครงสราง และอัตรากําลัง ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 

สารัตถะ :  ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติการกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน และภารกิจของ ศรชล. ประกอบดวย 3 สวนงาน ไดแก 

สวนบริหาร สวนอํานวยการ และสวนปฏิบัติการ 
2. อนุมัติกรอบอัตรากําลัง ดังน้ี 

2.1 อัตรากําลังขาราชการ รวม 1,170 อัตรา ประกอบดวย กองทัพเรือ จํานวน 652 อัตรา ตํารวจนํ้า 
จํานวน 47 อัตรา กรมเจาทา  กรมประมง กรมศุลกากร และกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง จํานวนหนวยละ 
45 อัตรา กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 23 อัตรา และสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 268 อัตรา 

2.2 อัตรากําลังพนักงานราชการ รวม 73 อัตรา 
3. ใหความเห็นชอบหนาท่ีและลักษณะงานตามกรอบบัญชีอัตรากําลังของ ศรชล. ซึ่งมีสาระสําคัญ 

เปนการกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน และภารกิจของ ศรชล. รวมท้ังอัตรากําลังหนาท่ีและลักษณะงานตามกรอบ
บัญชีอัตรากําลังของ ศรชล. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะ มีโครงสราง  
การดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานทางทะเล มีการดําเนินการแบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 ระยะเรงดวน เปนการวางระบบ และกลไกการทํางานของ ศรชล. ในดานตางๆ ไดแก การจัดทํา
โครงสราง อัตรากําลัง การจัดทําอนุบัญญัติ คูมือ และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใชกําลังพลในระยะเริ่มตนจาก
หนวยงานหลัก ศรชล. ควบคูกับการบรรจุกําลังพลเมื่อไดรับอนุมัติโครงสรางเรียบรอยแลว 

ระยะท่ี 2 ระยะขยายขีดความสามารถ เปนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตามสถานการณทางทะเล 
ควบคูกับการบรรจุบุคลากรใหครบถวน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศรชล./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
กับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมมีขอขัดของ เน่ืองจากโครงสราง และอัตรากําลัง ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณามีลักษณะเดียวกับของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  
กรอบอัตรากําลังท่ีศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เห็นควรใหมี
การจัดสรรอัตรากําลังทดแทนใหหนวยงานท่ีจัดสงเจาหนาท่ีไปปฏิบัติงานดวย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการการจัดโครงสราง การแบงสวนงาน หนาท่ีและอํานาจของสวนงานและอัตรากําลังของ
ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตามท่ีศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเสนอ 
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ คณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงาน และระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และคณะกรรมการ
กําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจัดสงรางคําสั่งสํานักงานยายกรัฐมนตรี ซึ่งกําหนด
โครงสรางในเรื่องน้ี เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมหางชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 8/2562 วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100962 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลางป 2562 รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการ

แกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเน่ืองจากเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 261.5332 ลานบาท สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการแกไขและบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเน่ืองจากเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยรายละเอียดของแผนการใชจายงบประมาณ  
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สทนช. ไดจัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้าและกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 
ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณากําหนดแนวทางการพิจารณาแผนงานโครงการท่ีจะดําเนินการในระยะเรงดวน ดังน้ี 

(1) เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการปองกันหรือแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
อันเน่ืองมาจากอุทกภัยในพ้ืนท่ี และมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ หากไมดําเนินการจะเกิดความเสียหาย  
แกทางราชการ 

(2) เปนโครงการท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดทันที โดยใหหนวยงานท่ีจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจัดทําแบบรูปรายการ  และประมาณราคาคากอสราง  (ปร.4 ปร.5) ตามหลักเกณฑและวิธี การท่ี
สํานักงบประมาณกําหนด และสามารถใชจายหรือกอหน้ีผูกพันไดภายในเดือนกันยายน 2562 

(3) ใหเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเปน เพ่ือดําเนินการโดยพิจารณาแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเง่ือนไขการขอรับจัดสรร 

(4) กรณีพ้ืนท่ีดําเนินการอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ให อปท. มีหนังสือยืนยัน
ความจําเปนและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีตองการใหสวนราชการท่ีมภีารกิจหนาท่ีน้ัน ๆสนับสนุนการดําเนินงาน 

2. สทนช. ไดรวบรวมแผนงานโครงการและขอคิดเห็นจากหนวยงานตามแนวทางขางตน โดยมี 2 หนวยงาน  

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

เพ่ือใหหนวยงานจะไดดําเนินการแกไขและบรรเทาปญหา  
ความเดือดรอนของประชาชนเน่ืองจากเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  
โดยสามารถใชจายหรือกอหน้ีผูกพันไดภายในเดือนกันยายน 2562  
และสามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกลาวไดอยางรวดเร็ว  
ทันตอสถานการณในระยะเรงดวน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีเสนอแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไดแก กรมชลประทาน และกรมปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย รวมวงเงินท้ังสิ้น 261.5332 ลานบาท สวนกรมทรัพยากรนํ้าและกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ไมเสนอขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เสนอใหมีแผนงานโครงการเปาลางบอบาดาลท่ีเสียหายจากอุทกภัย 
ซึ่งเปนภารกิจถายโอน ซึ่งตองรอใหระดับนํ้าท่ีทวมขังลดลงเพียงพอในระดับท่ีจะเคลื่อนยายเครื่องจักรเขาดําเนินการ  
ในพ้ืนท่ีได นอกจากน้ี เห็นควรแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํารวจบอบาดาลท่ีถูกนํ้าทวมไหลลงสูบอบาดาลในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ และดําเนินการตามภารกิจฯ โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลยินดีใหการสนับสนุนดานเทคนิค วิธีการ  
และวิชาการดานนํ้าบาดาล ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการแกไขปญหา 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ และใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (กรมชลประทาน) และกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ดําเนินการตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงานงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0718/17431 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2562) 
รวมท้ังใหรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไปดวย 

2. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องน้ี 

3. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2562 (เรื่อง แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับปริมาณนํ้า  
ท่ีไดรับอิทธิพลจากพายุและการดูแลชวยเหลือประชาชน) มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดแนวทางในการระบายนํ้าและกักเก็บนํ้าในชวงฤดูฝนเพ่ือแกไข
ปญหานํ้าทวมและสามารถเก็บนํ้าไวใชประโยชนในฤดูแลง โดยใหพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเปนพ้ืนท่ีนํารอง  
ในการดําเนินการกอน น้ัน ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติและกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เรงพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีของประชาชนท่ีบริเวณทวมซ้ําซากท่ีเหมาะสมเปนพ้ืนท่ีรับนํ้า (แกมลิง) และกักเก็บนํ้าในฤดูฝน
เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมและเก็บนํ้าไวใชประโยชนในฤดูแลงใหเหมาะสมและชัดเจนโดยเร็ว โดยหากมีความจําเปนตองใช
พ้ืนท่ีของประชาชนก็ใหพิจารณาดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวของตอไป เชน การจายเงินชดเชย การเชาพ้ืนท่ี เปนตน รวมท้ังใหพิจารณากําหนดแหลงเงินและอัตราคาใชจาย  
ท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกทุกฝายท่ีเก่ียวของดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 8/2562 วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100962 

 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 2/2562 
 

สารัตถะ :  สศช. ในฐานะกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ เสนอรับทราบ สรุปผล 
การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 2 /2562 ซึ่ง กษ. ไดมีประเด็นหารือเก่ียวกับการแกไขปญหา  
โรคไวรัสใบดางในมันสําปะหลัง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ประเด็นหารือ 

นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงานสถานการณการระบาดของโรค
ไวรัสใบดางในมันสําปะหลัง โดยปจจุบันไดมีการระบาดครอบคลุมพ้ืนท่ีเพาะปลูก 43,200 ไร จากพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ท้ังหมดประมาณ 4 ลานไร ซึ่งพบการระบาดแลวในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ไดแก ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย ปราจีนบุรี ศรีสะ
เกษ สระแกว สุรินทร และอุบลราชธานี ท้ังน้ี การปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดเพ่ิมเติมสามารถดําเนินการไดโดยการขุด
ถอนและทําลายแปลงเพาะปลูก และก่ิงพันธุมันสําปะหลังท่ีมีปญหาโรคไวรัสใบดาง ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการขุดถอน  
และทําลายแลวในพ้ืนท่ี 2 ,000 ไร ดังน้ัน เพ่ือปองกันการแพรระบาดอยางรุนแรงของโรคไวรัสใบดางในมันสําปะหลัง 
และไมใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑมันสําปะหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเสนอใหมี
มาตรการจูงใจโดยใหมีการชดเชยการขุดถอนและทําลายตนมันสําปะหลังท่ีมีการแพรระบาดของโรคใบดางใหกับ
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังท่ีไดรับผลกระทบในอัตราไรละ 3,000 บาท และสําหรับการฝงกลบเพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของโรคในอัตราไรละ 3,000 บาท วงเงินงบประมาณสําหรับการดําเนินมาตรการ รวม 270 ลานบาท 

2. ประเด็นอภิปราย 
2.1 การสนับสนุนเงินชดเชยการขุดถอนและทําลายตนมันสําปะหลังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกร 

ผูปลูกมันสําปะหลังขุดทําลายตนพันธุมันสําปะหลังเพ่ือหยุดการแพรระบาดของโรค อยางไรก็ตาม ควรใหความสําคัญกับ
การควบคุมการนําเขาและการปองกันการลักลอบนําเขาทอนพันธุท่ีติดโรคไวรัสใบดางจากประเทศเพ่ือนบาน เชน 
กัมพูชา เพ่ือหยุดการแพรระบาดของโรค 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คกก.รัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ สศช./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือปองกันการแพรระบาดอยางรุนแรงของโรคไวรัสใบดาง  
ในมันสําปะหลัง และไมใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 การสนับสนุนเงินชดเชยใหแกเกษตรกรท่ีใหความรวมมือในการขุดถอนและทําลายตนมันสําปะหลัง
สามารถดําเนินการได โดยใหผูวาราชการจังหวัดประกาศพ้ืนท่ีแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางในมันสําปะหลัง  
เปนเขตภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
ดังน้ัน กระทรวงมหาดไทยจึงขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณแจงรายช่ือจังหวัดและพ้ืนท่ีท่ีเกิดการแพรระบาด  
ของโรคไวรัสใบดางเพ่ือกระทรวงมหาดไทยจะไดประสานผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดน้ันๆ ใหประกาศเปนพ้ืนท่ีแพร
ระบาดโรคไวรัสใบดางตอไป 

3. ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี 
3.1 มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการรวมกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว

เปนการเรงดวน รวมท้ังพิจารณากําหนดแนวทางการควบคุมการนําเขาทอนพันธุมันสําปะหลังท่ีติดโรคไวรัสใบดาง  
จากประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือหยุดการแพรระบาดของโรคดังกลาว 

3.2 มอบหมายกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณดําเนินการพิจารณาแหลงบประมาณท่ีเหมาะสม 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 
ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเสนอ 
และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามสรุปผลการประชุมดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วตอไป ท้ังน้ี 
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และหนวยงานทีเก่ียวของรับความเห็นของ
สํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝายเศรษฐกิจไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวน
ตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


