รายงานการประชุมหารือเกีย่ วกับยุทธศาสตร์มาตรฐาน
ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 124
ผู้มาประชุม
1. นายนิกร จํานง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์มาตรฐานความ
ปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
2. นายชลิต ดํารงศักดิ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
4. นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง กรมประมง
5. น.ส.ลัดดา วิริยางกูร
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว กรมการข้าว
6. นายพิศาล พงศาพิชณ์
ผู้อํานวยการสํานักกําหนดมาตรฐาน มกอช.
7. น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน
ผู้อํานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช.
8. นายชัยศิริ มหันตชัยสกุล
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.
9. นายคมน์ ศิลปาจารย์
ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรมประมง
10. นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กรมประมง
11. นางภาวนาฏ บุนนาค
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
12. นายทนง พรประดับเกียรติ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร
13. น.ส.มนวิภา จารุตามระ
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสตั ว์
14. น.ส.คชาภรณ์ เต็มยอด
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสตั ว์
15. นายสุริยา จงโยธา
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ กรมประมง
16. น.ส.ประนอม จันทร์ใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
17. นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ มกอช.
18. นายสุวิทย์ เลื่องยศลือชากุล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
19. ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
20. น.ส.นันทวรรณ รักพงษ์
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมหม่อนไหม
21. น.ส.พรเพ็ญ บุญสิน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมการข้าว
22. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชํานาญการ กรมประมง
23. นายสมาร์ท บุญขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมปศุสัตว์
24. นายหัสณพงศ์ ดวงขวัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25. นายเกรียงไกร ครุฑไทย
นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
26. น.ส.วริษฐา บันไดเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมประมง
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27. น.ส.เบญจมาศ สืบเนียม
28. นายจิรทัต สวรรคทัต
29. น.ส.พจนา เหลือโกศล
30. นายวัฒนา ลิ้มสุรีองค์
31. น.ส.ฐานิยา พิรุณสาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ มกอช.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ มกอช.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ มกอช.
คณะทํางานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
32. น.ส.วิภาดา แสงขํา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มกอช.
33. น.ส.เบญจวัลย์ มะลิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มกอช.
34. นางศิรประภา ศรีพรหมมุนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มกอช.
35. น.ส.ปิยวร อํามาตย์
นักจัดการทั่วไป กรมชลประทาน
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัย
สินค้าเกษตรและอาหาร เฉพาะหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น เพื่อหารือประเด็นปัญหา
ต่างๆ และในระยะต่อไปจะได้เชิญคณะกรรมการฯ ทั้งคณะประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพือ่ ทราบ
2.1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
ประจําปี 2554
• มกอช. ได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร
และอาหาร โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์รวม 1,525.43 ล้านบาท แยกตาม
หน่วยงานได้ดังนี้ กรมวิชาการเกษตร 439.56 ล้านบาท กรมประมง 261.64 ล้านบาท กรมปศุสัตว์
493.26 ล้านบาท กรมการข้าว 226.48 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร 45.53 ล้านบาท มกอช. 68.66
ล้านบาท และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0.30 ล้านบาท
• สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้คือ ยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจรในโรงสีข้าว การ
ตรวจรับรองฟาร์ม โรงงานและสถานประกอบการ ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การขยายผลการรับรองฟาร์ม
มาตรฐานแบบกลุ่ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพการรั บ รองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ํา การพั ฒ นาความรู้
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GAP การศึกษาวิจัยข้อมูลเพื่อสนับสุนนงานด้าน
ประมง ด้านการกําหนดมาตรฐาน การตรวจรับรองและติดตามสถานจําหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้ Q
การส่งเสริมร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q การสร้างความรู้ด้านอาหารศึกษาผ่านสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ การจัดแสดงนิทรรศการด้านมาตรฐาน การรับรองระบบงานในต่างประเทศ รวมทั้งการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
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ข้อคิดเห็นที่ประชุม
กรมการข้าวขอปรับแก้งบประมาณเป็น 54.6 ล้านบาท
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้กรมต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณที่ได้รับอีกครั้ง และแจ้งฝ่าย
เลขานุการด้วย
2.2 แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
ประจําปี 2555

• มกอช. ได้ประมวลแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้า
เกษตรและอาหาร ประจําปี 2555 จากข้อมูลของกรม ซึ่งพบว่างบประมาณที่ได้ รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปี
2554 จํานวน 66.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.37 โดยในปี 2555 ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 1,592.18 ล้านบาท แยกตามหน่วยงานได้ดังนี้ กรมวิชาการเกษตร 512.13 ล้านบาท กรม
ประมง 325.87 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 562.24 ล้านบาท กรมการข้าว 60.62 ล้านบาท กรมส่งเสริม
การเกษตร 62.87 ล้านบาท มกอช. 66.21 ล้านบาท และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0.24 ล้านบาท
• มีแผนการดําเนินงานเช่น การยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจรใน GMP ผักและ
ผลไม้สด GMP น้ํานมดิบ การส่งเสริมการนํามาตรฐานไปใช้ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การตรวจรับรองฟาร์ม
โรงงาน และสถานประกอบการ ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ การขยายผลการรับรองฟาร์มมาตรฐานแบบกลุ่ม
การพัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถผู้ตรวจประเมินและหน่วยรับรอง การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษากลุ่ม
เกษตรกร การศึกษาวิจัยข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านประมง ปศุสัตว์ และการกําหนดมาตรฐาน โครงการ
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อวิทยุ การจัดทําหนังสือคู่มือประชาชน
ในการเลือกบริโภคสินค้า การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและ
อาหาร การจัดทําวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรอง การ
จัดนิทรรศการด้านมาตรฐาน และการรับรองระบบงานในต่างประเทศ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ พิจารณา
3.1 การติดตามประเมินผลเพื่อเตรียมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 (2557 – 2560)
• ในปี 2554 สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรได้ ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2554 มีข้อมูลโดยสรุปดังนี้
1) การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแข่งขันเนื่องจากการดําเนินงานส่วนใหญ่เน้นหนักที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 5 เนื่องจากเป็นการ
ดําเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่เกี่ยวกับการตรวจรับรองมาตรฐาน ส่วนยุทธศาสตร์อื่นๆ หน่วยงานยังไม่มี
การดําเนินงานมากนัก จึงยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์มากนัก
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2) มีผลกระทบต่อเกษตรกรทางตรง คือ มีรายได้เพิ่มขึ้นมากน้อยตามชนิดของ
สินค้า เนื่องจากมีการลดการใช้สารเคมี ทําให้ต้นทุนลดลงและสินค้าไทยได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ
ทางอ้อม คือ การรับผลประโยชน์จากการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม การใช้
สารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดแมลงศัตรูพืช
3) มีผลกระทบต่อผู้บริโภค ทําให้เกิดความมั่นใจเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย
มากขึ้น
4) ปัญหาในการดําเนินงานที่พบ เช่น หน่วยงานขาดความพร้อมและความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดของยุทธศาสตร์ ฟาร์มขนาดเล็กขาดเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์มและมีพื้นที่จํากัด ขาดการ
รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ไม่มีการสร้างแบรนด์สินค้า ทําให้ขายได้ในราคาต่ํา ขาดงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้ าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ขาดการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารให้แก่สาธารณชนอย่างทั่วถึง ระบบการตรวจสอบย้อนกลับยังขาดความ
ฉับไวในการตามสอบย้อนกลับ ทําให้การแก้ไขปัญหาและการลงโทษล่าช้า เป็นต้น
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. งบประมาณด้านการวิจัยในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเฉพาะกรมประมง ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้
2. ควรปรับจํานวนงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดําเนินงาน และงบประมาณที่
ได้รั บจริ ง สําหรับกลยุ ทธ์ใ ดที่ไม่ได้รับงบประมาณ ให้ตัดออก และให้รายงานเรื่องปรับลดงบประมาณใน
รายงานความก้าวหน้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย
มติที่ประชุม
1. ให้แต่ละกรมส่งผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ให้
มกอช. ทราบ เพื่อประมวลนําเสนอ ครม. เพื่อทราบ และเตรียมการจัดตั้งงบประมาณสําหรับปีงบประมาณ
2556 ด้วย
2. หากเป็นไปได้ ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปรับวงเงินงบประมาณให้เป็นงบประมาณ
ของทั้งปีงบประมาณ รวมทั้งนําข้อคิดเห็นที่ประชุมไปปรับแก้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
3.2 การนํามาตรฐาน มกษ. ไปใช้ในการส่งเสริม และการใช้เครื่องหมายรับรอง Q
• ปัจจุบันมาตรฐาน มกษ. ได้ประกาศใช้แล้ว รวม 180 เรื่อง ครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง
ปศุสัตว์ และอื่นๆ ซึ่งการนํามาตรฐาน มกษ. ไปใช้ในช่วงที่ผ่านมา กรณีที่ยังไม่มีมาตรฐาน มกษ. กรมก็จะใช้
มาตรฐานของกรม และสําหรับมาตรฐาน มกษ. ที่ประกาศใช้ ได้ผ่านกระบวนการสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
• มีข้อเสนอแนวทางการดําเนินงานในเรื่องนี้โดยสรุป ดังนี้
1) ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรฐาน มกษ. ให้ใช้มาตรฐานของกรมไปพลางก่อน
2) ให้ มกอช. ดําเนินการเร่งรัดการออกมาตรฐาน มกษ. ตามกระบวนการ สําหรับ
มาตรฐานที่กรมใช้อยู่ แต่ยังไม่มีมาตรฐาน มกษ.
3) สําหรับมาตรฐาน มกษ. ที่ประกาศใช้แล้ว และนําไปใช้รับรอง ขอให้ระบุเลขที่
มาตรฐาน มกษ. ในใบรับรองเพิ่มเติมด้วย
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4) ขอให้กรมสํารวจว่ามาตรฐาน มกษ. ฉบับใดมีปัญหาติดขัดในการนําไปปฏิบัติ ซึ่ง
ต้องเร่งหารือ และทบทวนมาตรฐาน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้กรมที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามเสนอ
3.3 การรับรองแบบกลุ่ม
• ปัจจุบันมีต้นแบบการรับรองแบบกลุ่ม และกลุ่มขยายผลแล้วใน 5 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว 8
กลุ่ม พืชผัก 16 กลุ่ม ไม้ผล 7 กลุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับ 1 กลุ่ม และเกษตรอินทรีย์ 1 กลุ่ม
• การนําระบบรับรองแบบกลุ่มไปใช้ในการส่งเสริมช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีกรณีของปศุสัตว์
ไม่เหมาะกับการรับรองแบบกลุ่ม เนื่องจากติดขัดในประเด็นของ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์
• เนื่องจากการดําเนินการนําระบบการรับรองแบบกลุ่มไปใช้ในกลุ่มสินค้าด้านพืช มีแนวโน้ม
ของความสําเร็จค่อนข้างสูง ฝ่ายเลขานุการจึงเห็นควรขอความร่วมมือกรมที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานในระดับ
พื้นที่ เพื่อเร่งพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP เพื่อการรับรองแบบกลุ่มเพิ่มขึ้น
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการนําร่องรับรองแบบกลุ่ม 13 กลุ่มร่วมกับ มกอช.
2. กรมการข้าวจะเริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2556
3. กรมประมง ในปีงบประมาณ 2554 ดําเนินการรับรองแบบกลุ่ม จํานวน 5 กลุ่ม 101
ราย ในปลานิล 3 กลุ่ม และกุ้งทะเล 2 กลุ่ม และสําหรับปีงบประมาณ 2555 มีแผนจะดําเนินการรับรองแบบ
กลุ่มในปลานิล จํานวน 50 กลุ่ม
4. กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า ได้ขอตั้งงบประมาณดําเนินงานไว้ แต่ไม่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้
มกอช. รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่าปีนี้ได้เตรียมงบประมาณสนับสนุนไว้ส่วนหนึ่ง แต่ระยะยาวเห็นควรให้ตั้งขอ
งบประมาณไว้ที่กรมปฏิบัติ เนื่องจาก มกอช. ได้ดําเนินการในส่วนของต้นแบบแล้ว
มติที่ประชุม
ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาตั้งงบประมาณเรื่องการรับรองแบบกลุ่มไว้ที่หน่วยงานของตน รวมทั้ง
งบประมาณปี 2556 ด้วย
3.4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
• สืบเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน GAP / GMP / HACCP ยังไม่เป็นปัจจุบัน
ทําให้การมองภาพความสําเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของ
ประเทศ รวมถึงการวางกรอบแนวทางในการพัฒนาระยะต่อไปไม่ดีเท่าที่ควร
• สําหรับการกําหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป ควรมีฐานข้อมูลที่จําเป็น เช่น
จํานวนเกษตรกรผู้ผลิต/ฟาร์ม (พืช ประมง และปศุสัตว์) ที่ขึ้นทะเบียนขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
จํานวนเกษตรกรผู้ผลิต/ฟาร์ม (พืช ประมง และปศุสัตว์) ที่ได้รับการรับรอง GAP และใบรับรองนั้นยังมีผลอยู่
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จํานวนโรงงาน หรือ สถานประกอบการ (พืช ประมง และปศุสัตว์) ที่ได้รับการรับรอง GMP หรือ HACCP และ
ใบรับรองนั้นยังมีผลอยู่ เป็นต้น ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการขอให้แต่ละกรมนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว
มติที่ประชุม
ขอให้แต่ละกรมนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติม โดยแยกเป็นรายสินค้าจัดส่งให้ มกอช. เพื่อประมวล
เสนอกระทรวงต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การจัดทํางบประมาณ ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก และยุทธศาสตร์อาหารฮาลาล
• ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก มีวงเงินงบประมาณภาพรวม จํานวน 23,069.01 ล้านบาท
เป็นงบประมาณในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 19,137.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
82.96 ของงบประมาณภาพรวมยุทธศาสตร์ โดยแยกเป็น กรมประมง 3,514.67 ล้านบาท กรมปศุสัตว์
3,705.99 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 2,349.28 ล้านบาท กรมการข้าว 722.04 ล้านบาท มกอช.
444.28 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร 2,780.83 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ 133.05 ล้านบาท
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3.08 ล้านบาท องค์การสะพานปลา 1,558.74 ล้านบาท และไม่ระบุหน่วยงาน
3,925.74 ล้านบาท
• ยุทธศาสตร์อาหารฮาลาล มีวงเงินงบประมาณภาพรวม จํานวน 4,421.01 ล้านบาท เป็น
งบประมาณในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 410.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.29 ของ
งบประมาณภาพรวมยุทธศาสตร์ โดยแยกเป็น กรมประมง 33.50 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 52.84 ล้านบาท
มกอช. 25.30 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.70 ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.20 ล้านบาท และ
องค์การสะพานปลา 290.00 ล้านบาท
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ควรแยกงบประมาณของแต่ละหน่วยงานตามปีงบประมาณ (2555 – 2558)
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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