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ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ครั้งที่ 3/2562
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (123)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสงเคราะห์ เกษตรกร ครั้ ง ที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานการณ์ทางการเงินและสถานะลูกหนี้ค้างชําระของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
3.3 สรุ ป ผลการพิ จ ารณาประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาเรื่อ งหนี้ สิ น ของกองทุ น
สงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การประมาณรายรับ – รายจ่ายประจําปีบัญชี พ.ศ. 2563 ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระที่ 2 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสงเคราะห์ เกษตรกร ครั้ ง ที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสงเคราะห์ เกษตรกร ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อ วัน ที่
26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมและส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือ ที่ กษ 0229/371, ว4069 – ว4071 และ ว372 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ สรุปเรื่องเพื่ อทราบ 5 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง นําเสนอคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรของการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รวม 94 หน้า (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2) ดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ 5 เรื่อง ดังนี้
3.1 รายงานสถานการณ์ทางการเงินและสถานะลูกหนี้ค้างชําระของกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร (หน้า 7 - 16)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร (หน้า 16 - 17)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การติดตามระบบบริหารจัดการและผลการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร (ไตรมาส 3) (หน้า 18 - 21)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของสํานักตรวจสอบ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน้า 21 - 26)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุ นสงเคราะห์ เกษตรกร สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2559 (หน้า 26 - 28)
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง ดังนี้
4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปนม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่อง ของสหกรณ์โคนม
กําแพงแสน จํากัด (หน้า 29 - 59)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็ นชอบในหลักการของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปนม ยู.เอช.ที .
บรรจุกล่อง ของสหกรณ์โคนมกําแพงแสน จํากัด เนื่องจากสหกรณ์โคนมกําแพงแสน จํากัด ต้องเตรียมการ
ปรั บ ตั ว รองรั บ ผลกระทบให้ กั บ สิ น ค้ า เกษตร (โคนม) ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบมาก เนื่ อ งจากออสเตรเลี ย
และนิ วซี แลนด์ มี ความเจริ ญก้ าวหน้ าในอุ ตสาหกรรมนมและมี ศั กยภาพในการแข่ งขั นในตลาดสู ง ดั งนั้ น การได้ รั บ
ทุนหมุนเวียนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพในการผลิ ต พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ตลอดจนการแปรรูป และการสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ของสิ น ค้ า เกษตร
(โคนม) ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (FTA) โดยขอให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกรไปพิจารณาดําเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
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1) จั ด ทํ า รายงานผลการวิ เคราะห์ ง บการเงิ น ของสหกรณ์ ย้ อ นหลั ง 3 ปี
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านผลประกอบการและด้านการเงินที่ดี การรักษาระดับ
สภาพคล่ อ งหรื อ กระแสเงิ น สดเพื่ อ การประกอบการ อั ต ราการเติ บ โตของระดั บ รายได้ แ ละผลกํ า ไรสุ ท ธิ
การลงทุ น เพิ่ ม ที่ ส ร้างโอกาสในอนาคตและไม่ เป็ นภาระต้ น ทุ นระยะยาว รวมถึงประสิ ท ธิภ าพการบริห าร
ด้านรายจ่าย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินปันผล และอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่แสดงให้คณะกรรมการได้มั่นใจว่า
สถานะทางการเงินของสหกรณ์ มีความสามารถในการบริหารกิจการทั้งในปัจจุบันและสามารถสร้างโอกาส
ทางธุรกิจอนาคตได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น
2) จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่ประกอบไปด้วย
การวิ เคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ด้ า นเทคนิ ค การผลิ ต แผนการผลิ ต บั ญ ชี ต้ น ทุ น การผลิ ต และการจํ า หน่ า ย
ด้ านการเงิน และบั ญ ชี ซึ่ งรวมถึ งอั ต ราส่ วนทางการเงิน ที่ สํ าคั ญ ด้ านการบริห ารจัด การผลิ ต และจําหน่ าย
เพื่อประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการบริหารโครงการให้มีรายได้และผลกําไรที่เหมาะสม และมีศักยภาพ
ความสามารถในการชําระหนี้
3) จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความเป็นได้ด้านการเงินและบั ญชีของสหกรณ์
กรณีได้รับการเห็นชอบโครงการ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 5 ปี ในทุกกิจกรรม
ของสหกรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาระดับความสามารถในการบริหารกิจการในอนาคต เมื่อสหกรณ์ได้รับ
สินเชื่อเพื่อการลงทุนหรือเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มความสามารถในการบริหารหนี้สินของสหกรณ์ ฯ ในภาพรวม
4) จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์และแสดงความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการหนี้
ที่มีภาระผูกพันกับแหล่งเงินทุนอื่น ๆ และที่จะได้รับสินเชื่อจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมประเมิน
และบริหารความเสี่ยงของโครงการ
5) ขอให้เพิ่มหลักทรัพย์ค้ําประกันให้เท่ากับจํานวนวงเงินกู้ และขอให้มีการวิเคราะห์
และประเมินราคาในปัจจุบันและอนาคต
6) ขอให้ มี ก ารรั บ รองเอกสารหลั ก ฐานที่ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาทั้ งหมด
เพื่อเป็นหลักฐานว่าคณะกรรมการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลที่ชัดเจน
2. ขอให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จัดทําระบบงาน และแผนปฏิบัติงานการติดตามเร่งรัดหนี้
และหรือการบริหารสัญญากู้ยืม รวมทั้ง การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สามารถรับชําระได้ครบถ้วนตามกรอบเวลา ตลอดจนสามารถประเมินและบริหารความเสี่ยงได้
3. ทั้ งนี้ จะเริ่ มกระบวนการอนุ มั ติ /เห็ นชอบ เมื่ อเอกสารหลั กฐานมี ความครบถ้ วน
สมบู รณ์ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม และขอให้ ส หกรณ์ โคนมกํ าแพงแสน จํ ากั ด ส่ งเอกสารหลั ก ฐานและการแก้ ไข
รายละเอียดโครงการต่าง ๆ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป
4.2 เรื่อง โครงการแพะ-แกะล้านนา ของกรมปศุสัตว์ (หน้า 59 - 81)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการแพะ – แกะล้านนา มีกําหนดชําระคืนภายใน 5 (ห้า) ปี ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. ๒๕62 ถึง พ.ศ. ๒๕67
โดยอนุมัติวงเงิน 45,320,000 บาท (สี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินยืม (เงินหมุนเวียน)
จํานวน 44,000,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเงินจ่ายขาด จํานวน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 (ศูนย์) ต่อปี โดยให้มีระยะเวลาปลอดการชําระหนี้ใน 2 (สอง) ปีแรก
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2. ขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้
1) ควรให้ เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการเลือกซื้ อพ่ อ/แม่พั นธุ์แพะตามความพึ งพอใจ
โดยกรมฯ กําหนดคุณสมบัติ ควบคุมและให้การแนะนํา หน่วยงานรัฐไม่ควรเป็นผู้จัดซื้อจัดหาให้เกษตรกร
2) ควรกําหนด ระยะเวลาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความรู้และความเข้าใจ
ของเกษตรกรในการดําเนินโครงการ
3) ควรให้คําแนะวิธีการเลี้ยงแพะแบบประณีตแก่เกษตรกรเข้าใจจนสามารถ
ปฏิบัติงานในการเลี้ยงแพะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4) ควรกําหนดมาตรการ/แผนงานด้านการตลาดที่ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
แพะล้นตลาดและมีราคาตกต่ํา
5) ควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องแปรรูปแพะ กําหนดกระบวนการ
ในการแปรรูป ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ พะให้ ได้มาตรฐาน เพื่ อ ประสิ ท ธิภ าพสูงสุดและสัม ฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
โครงการ
6) ขอให้ จั ดทํ าคู่ มือการดํ าเนิ นงานโครงการ ระบุ ขั้ นตอนการปฏิ บั ติงานเป็ นลําดั บ
ให้ชัดเจน พิจารณาให้เกิดความสอดคล้องในเรื่องระยะเวลาดําเนินการ และควรจัดเตรียมงบประมาณ
ในการดําเนินการให้เหมาะสมและเพียงพอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์
7) ควรประสานงานอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล
ภารกิจที่หน่วยงานนั้น ๆ เพื่อช่วยให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้
3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ และกรมปศุสัตว์ จัดทําระบบงาน ระบบบุคลากร
เพื่อการติดตามเร่งรัด และแผนปฏิบัติงานการติดตามเร่งรัดหนี้และหรือการบริหารสัญญากู้ยืม รวมทั้ง
การรวบรวมจั ดเก็ บข้อมูลลู กหนี้ ที่ มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรับชําระได้ครบถ้วนตามกรอบเวลา
ตลอดจนสามารถประเมินและบริหารความเสี่ยงได้
4. ทั้งนี้ จะเริ่มกระบวนการอนุมัติ/เห็นชอบ เมื่อเอกสารหลักฐานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ตามมติที่ประชุม
4.3 ข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และโครงสร้าง
การบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและคําบรรยายลักษณะงาน
1) ข้ อบั งคั บเกี่ ยวกับการบริหารงานบุ คคลของกองทุ นสงเคราะห์ เกษตรกร ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของทุนหมุนเวียนฯ (หน้า 81 - 82)
มติที่ประชุม
เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2562
2) โครงสร้างการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
และคําบรรยายลักษณะงาน (หน้า 82 - 88)
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2. เห็นชอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

5
4.4 กรอบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (หน้า 88 - 90)
มติที่ประชุม
เห็นชอบกรอบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
4.5 การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2563 (หน้า 91 - 94)
มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบร่ างตั วชี้ วัด ตามกรอบหลั ก เกณฑ์ ป ระเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานกองทุ น
สงเคราะห์ เกษตรกร ประจํ าปี บั ญ ชี 2563 เพื่ อ จัดส่ งให้ ก รมบั ญ ชี กลางและที่ ป รึกษาด้ านการประเมิ น ผล
(บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ต่อไป
2. เห็นชอบในการมอบหมายผู้แทนคณะกรรมการฯ จํานวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุม
หารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ระหว่างกรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด)
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
มติทปี่ ระชุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………….................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………….....................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานสถานการณ์ทางการเงินและสถานะลูกหนี้ค้างชําระของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
1. สถานการณ์ทางการเงิน
รายงานสถานะทางการเงิน (Cash Flow) ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
หน่วย : บาท
ยอดเงิ นคงเหลือยกมา ณ วั นที่ 1 ต.ค. 2561
บวก รายรับจริงระหว่ างเดื อน 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ .ย. 2562
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่ างเดื อน 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ .ย. 2562
ยอดเงินคงเหลื อ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562
บวก ประมาณการรายรับคาดว่ าจะได้ รับระหว่ างเดื อน 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562
- รับชําระหนี้
- ดอกเบี้ยรับจากเงิ นฝากสถาบันการเงิ น
(หัก) ประมาณการรายจ่ายคาดว่ าจะจ่ายระหว่ างเดื อน 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562
- ค่ าใช้จ่ายบุคลากร
- ค่ าใช้จ่ายดํา เนินงาน
ประมาณการเงินสดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

๓,๐๑๖,๘๑๙,๐๙๕.๗๒
๑๐๘,๒๗๕,๓๘๙.๑๑
(๕,๓๔๑,๙๕๘.๙๘)

๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๑,๖๐๙,๒๑๕.๒๑)
(๖๖๒,๔๙๘,๓๒๘.๘๑)

๑๐๒,๙๓๓,๔๓๐.๑๓
๓,๑๑๙,๗๕๒,๕๒๕.๘๕

๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

(๖๖๔,๑๐๗,๕๔๔.๐๒)
๒,๕๐๒,๖๔๔,๙๘๑.๘๓

2. สถานะลูกหนี้
ปี 2561 (วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 – 30 กั น ยายน 2561) ได้ รั บ ชํ า ระหนี้ คื น
จํานวน 162.680 ล้านบาท และมีลูกหนี้คงเหลือ 11 หน่วยงาน 34 โครงการ จํานวน 3,378.954 ล้านบาท
ปี 2562 ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 รวมมี ลู ก หนี้ ทั้ ง สิ้ น 11 หน่ ว ยงาน
34 โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 3,287.230 ล้านบาท จําแนกเป็น
(1) หนี้โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 2,742.233 ล้านบาท
(2) หนี้โครงการที่ยังไม่ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 163.618 ล้านบาท
(3) หนี้โครงการที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาออกไปจนกว่า
จะสิ้นสุดคดี จํานวน 381.379 ล้านบาท
ทั้งนี้ ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

สถานะลูกหนี้ ปี 2562
(1) หนี้โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 3 หน่วยงาน 3 องค์กรเกษตรกร 11 โครงการ จํานวนเงินค้างชําระ 2,742.233 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน/โครงการ

วงเงินที่เบิก

ผลการชําระคืน
ปี 2561

ลูกหนี้ค้างชําระ
ปี 2561

ผลการชําระคืนปี 2562
ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย. 62

ครบกําหนด

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.1 โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเล
ของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน
1.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
1.3 โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างระบบ
น้ําในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

1,352.500
52.500

-

1,273.116
52.500

แผน
50.000
-

1,000.000

-

1,000.000

-

300.000

79.384

220.616

50.000

59.731

2. กรมปศุสัตว์
2.1 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ

1,443.213
100.000

1.305
1.305

1,441.908
98.695

27.160
25.000

-

1,441.908
98.695 ชําระ ก.ย. 2562 – 65 ปีละ 25 ล้านบาท

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61) (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61)

2.2 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

79.384

ผล
59.731
-

ลูกหนี้ค้างชําระ
ณ 30 มิ.ย. 62

1,213.385
52.500 ชําระ ก.ย. 63
1,000.000 ชําระ เม.ย. 64
160.885 ชําระ ธ.ค. 60 ปีละ 54.67 ล้านบาท
ชําระ ธ.ค. 2561- 63 ปีละ 50 ล้านบาท
ชําระ ก.ย. 2564 ปีละ 71.38 ล้านบาท

900.000

-

900.000

-

-

900.000 ชําระ ก.ค. 2564 -67 ปีละ 225 ล้านบาท

2.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา"
(โคเนื้อ,แพะ) จังหวัดสระแก้ว

358.800

-

358.800

2.160

-

358.800 ชําระ ก.ย. 2563 - 65
โคเนื้อ
ชําระ ก.ย. 2563 ปีละ 69.60 ล้านบาท
ชําระ ก.ย. 2564 ปีละ 104.40 ล้านบาท
ชําระ ก.ย. 2565 ปีละ 174.00 ล้านบาท
แพะ
ชําระ ก.ย. 2562 ปีละ 2.16 ล้านบาท
ชําระ ก.ย. 2563 ปีละ 3.24 ล้านบาท
ชําระ ก.ย. 2564 ปีละ 5.40 ล้านบาท

2.4 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลีย้ งแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ
ทํากินในพื้นที่เขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี
ประจําปี 2560

84.413

-

84.413

-

-

84.413 ชําระ ก.ย. 2563 ปีละ 16.89 ล้านบาท
ชําระ ก.ย. 2564 ปีละ 25.32 ล้านบาท
ชําระ ก.ย. 2565 ปีละ 42.21 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน/โครงการ

วงเงินที่เบิก

ผลการชําระคืนปี2561ลูกหนี้ค้างชําระปี2561

ผลการชําระคืนปี 2562

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61) (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61)

ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย. 62
แผน
ผล

ลูกหนี้ค้างชําระ
ณ 30 มิ.ย. 62

3. กรมหม่อนไหม
3.1 โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมุกดาหาร

21.408
21.408

7.915
7.915

13.493
13.493

2.698
2.698

0.952
0.952

12.541
12.541

4. สหกรณ์นิคมนครชุม จํากัด
4.1 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตมันสําปะหลังด้วย
ระบบน้ําหยด จังหวัดกําแพงเพชร

38.408
8.408

-

38.408
38.408

12.800
12.800

12.808
12.808

25.599
25.599

5. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด
5.1 โครงการกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อรวบรวม
วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สําหรับเลี้ยงโคนม จังหวัดสระบุรี

80.000
80.000

54.000
54.000

13.000
13.000

13.000
13.000

41.000
41.000

6. สหกรณ์นิคมลานสัก จํากัด
6.1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุ่มของ
สมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จํากัด จังหวัดอุทัยธานี

10.800
10.800

10.800
10.800

3.000
3.000

3.000
3.000

7.800
7.800

108.658

89.491

2,742.233

รวม 6 หน่วยงาน/องค์กรเกษตรกร 11 โครงการ

2,946.329

26.000
26.000
114.603

2,831.726

ครบกําหนด

ชําระ ม.ค. 2562
ชําระ ม.ค. 2563 - 66 ปีละ 1.34 ล้านบาท
(ปีละ 2 งวด)
ชําระ ธ.ค. 2561 - 62 ปีละ 12.800 ล้านบาท
ชําระ ธ.ค. 2563 ปีละ 12.808 ล้านบาท
ชําระ พ.ย. 2559 - 62 ปีละ 13 ล้านบาท
ชําระ พ.ย. 2563 – 64 ปีละ 14 ล้านบาท
ชําระ ธ.ค. 2561 – 62 ปีละ 3 ล้านบาท
ชําระ ธ.ค. 2563 ปีละ 4.8 ล้านบาท
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จากการประเมินสถานะลูกหนี้โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน จํานวน 9 โครงการ ซึ่งจากการประชุมหารือ
และการติดตามในพื้นที่ สรุปความสามารถในการชําระเงินคืนกองทุน ได้ดังนี้
โครงการ
1. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิก
สถาบันเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เป้าหมาย
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 100 คน
2. สมาชิก 6,000 ราย (พท. 50 จ)
ผล
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 408 คน
2. สมาชิก 6,015 ราย (พท. 60 จ)
2. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
(กรมปศุสตั ว์)
เป้าหมาย
1. เกษตรกร 400 ราย
2. จัดหาแม่โคพันธุ์ดี 2,000 ตัว
ผล
1 เกษตรกร 397 ราย
2 จัดหาแม่โคพันธุ์ดี 1,975 ตัว

3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบ
รวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก
จํากัด (สหกรณ์นิคมลานสัก จํากัด)
เป้าหมาย
1. โคขุน 360 ตัว
2. สมาชิกรวมกลุ่ม 50 คน
ผล
1. โคขุน 270 ตัว
2. สมาชิกรวมกลุ่ม 31 คน

ผลการดําเนินงาน
- โครงการดําเนินการได้ตามเป้าหมายโครงการ มีการชําระเงินคืนกองทุน
เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง
- จึงคาดการณ์ว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถชําระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรได้ตามแผนในปีต่อไป

- กองทุนฯ ดําเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ และการประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์
2 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 และวันที่ 18 ก.ค. 62 พบว่าปัญหาอุปสรรค
ดังนี้
1. ขั้ น ตอนในการในการจั ด หาโคเนื้ อ และการคั ด เลื อ กเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ส่งผลให้เกษตรกร
บางราย/บางจังหวัด ได้รับจัดสรรเงินล่าช้า แม่โคผลิตลูกโคและขายไม่ทัน
รอบการชําระคืนเงินรอบแรก (วันที่ 31 สิงหาคม 2562)
2. บางพื้นที่/บางจังหวัดขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง
3. บางพื้นที่/บางจังหวัดขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ปีแรกออกไป
เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
4. แม่ โคตอนซื้ อเข้ าร่วมโครงการราคาสู ง แต่ ปั จจุ บั นโคเนื้ อล้ นตลาดทํ าให้
ราคาโคตกต่ํา (80-85 บาท/กิโลกรัม)
5. แม่โคของโครงการตาย/ลูกโคตาย
6. หลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กําหนดคือต้องเป็นแม่โคที่มีลูกติดท้องและ
โคเนื้อที่พร้อมมีลูก โดยเริ่มแรกของโครงการได้แม่โคตรงตามที่กําหนด ซึ่ง
ภายหลังผู้ประกอบการไม่มีแม่โคตรงตามหลักเกณฑ์ให้เกษตรกร
7. แม่โคที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรบางราย/บางจังหวัดไม่ออกลูก ทําให้
เกษตรกรต้องหาเงินจากแหล่งอื่นมาชําระคืน
8. ขอให้ยกเว้นดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อปี
แนวทางการดําเนินงานกรมปศุสัตว์ ขอปรับแผนการชําระเงินคืนกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรจึงคาดว่าปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้ความสามารถการชําระ
เงินคืนกองทุนได้ไม่เป็นไปตามแผน
- การดําเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- จากการติดตามในพื้นที่ พบว่า โครงการประสบปัญหาด้านการตลาดเนื่องจากโค
ไม่ ได้ เกรดไขมั น ตามเกณฑ์ ผู้ รั บซื้ อโคขุ นบ่ มซากเป็ นเวลา 15 - 20 วั น
อาจส่งผลให้ความสามารถการชําระเงินคืนกองทุนได้ไม่เป็นไปตามแผนกองทุน
ซึ่งสหกรณ์ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา และสามารถชําระคืนเงินได้ครบ
ตามแผน และได้รับการยืนยันจากสหกรณ์ที่จะสามารถชําระคืนกองทุนฯได้
ตามแผนในปีต่อไป
- ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ดําเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อประเมินความสามารถ
ในการชําระเงินคืนกองทุน ภายในเดือน กรกฎาคม 2562
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4. โครงการปรับโครงสร้างการผลิต
มันสําปะหลังด้วยระบบน้ําหยด
(สหกรณ์นคิ มนครชุม จํากัด)
เป้าหมาย
- ปลูกมันสําปะหลัง 15,000 ไร่
ผล
- ปลูกมันสําปะหลัง 15,000 ไร่
5. โครงการกูเ้ งินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรเพือ่ รวบรวมวัตถุดบิ ผลิต
อาหารสัตว์สําหรับเลี้ยงโคนม
(สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด)
เป้าหมาย
1. จัดซื้อวัตถุดิบ 30,600 ตัน
2. ผลิตอาหารสัตว์ 16,200 ตัน
3. จําหน่ายอาหารสัตว์ 16,200 ตัน
ผล
1. จัดซื้อวัตถุดิบ 21,160.16 ตัน
2. ผลิตอาหารสัตว์ 21,078.69 ตัน
3. จําหน่ายอาหารสัตว์ 20,025.01 ตัน
6. โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมในพืน้ ที่จังหวัดอุทยั ธานี
จังหวัดสุรนิ ทร์ และจังหวัดมุกดาหาร
(กรมหม่อนไหม)
เป้าหมาย เกษตรกร 190 คน
1. จ.อุทัยธานี 63 ราย
2. จ.สุรินทร์ 20 ราย
3. จ.มุกดาหาร 107 ราย
ผล
1. จ.อุทัยธานี 35 ราย
2. จ.สุรินทร์ 8 ราย
3. จ.มุกดาหาร 81ราย
7. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ปศุสตั ว์ “โคบาลบูรพา”
(กรมปศุสตั ว์)
เป้าหมาย
1. ผู้เลี้ยงโคเนือ้ 6,000 ราย
2. ผู้เลี้ยงแพะ 100 ราย
3. โรงเรือน 6,100 หลัง
ผล
1. ผู้เลี้ยงโคเนือ้ 5,378 ราย
2. ผู้เลี้ยงแพะ 100 ราย
3. โรงเรือน 5,478 หลัง

ผลการดําเนินงาน
- โครงการมีการดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย
- การชําระเงินคืน ปี 2559 -2561 ชําระคืนเงินตามแผน คาดว่าโครงการ
มีความสามารถในชําระเงินกองทุนฯ
- ทั้ งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ดําเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อประเมิน
ความสามารถในการชําระเงินคืนกองทุน ภายในเดือน กรกฎาคม 2562
- การชําระเงินคืนกองทุน ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 ชําระคืนเงินตามแผน
- จากการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ B/C Ratio >
1 =1.186 แสดงว่ า ผลประโยชน์ ที่ ได้ รั บ จากโครงการสู งกว่าเงิน ลงทุ น
กับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เสียไป ถึง 1.186 เท่า จึงคาดการณ์ว่าสหกรณ์โคนม
ไทยมิลค์ จํากัด สามารถชําระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ตามแผน
ในปีต่อไป

- ในงวดที่ 1 ม.ค.62 ชําระเงินคืน 0.954 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.045
- จากการติดตามในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.มุกดาหาร ร่วมกับกรมหม่อนไหม พบว่า
เกิดปัญหาไหมเป็นโรค (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แจ้งว่าได้มีการแก้ไขปัญหาและ
จัดทํ าแผนการกํ ากั บดู แลอย่ างใกล้ชิดแล้ว) เกษตรกรบางรายยั งไม่ เข้ าใจ
ในกําหนดการชําระเงินคืน เกษตรกรบางรายออกจากโครงการ รายได้เฉลี่ย
แต่ละบริษัท ราคาจึงไม่แน่นอน รวมทั้งปริมาณรังไหมจากศูนย์ฯไม่เพียงพอ
ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกษตรกรมีความสามารถในการชําระเงินไม่ได้
ตามแผน

- กิจกรรมการเลี้ยงแพะเป็นไปตามเป้าหมาย
- สําหรับกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ สปก.
ยึดคืน (จํานวน เกษตรกร 265 ราย) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐาน (บ้าน น้ํา ไฟ ถนน) ไม่แล้วเสร็จเกษตรกรไม่สามารถเข้าไป
ดําเนินกิจกรรมได้ ดังนั้นเมื่อครบกําหนดการชําระเงินคืนกองทุน ในส่วน
กิจกรรมโคเนื้อ จึงไม่สามารถชําระเงินคืนได้ครบตามแผน
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8. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
แพะเพื่อแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทํากินใน
พืน้ ทีเ่ ขตปฏิรปู ทีด่ นิ (ส.ป.ก.)
จ.กาญจนบุรี
เป้าหมาย
1. เกษตรกรเลี้ยงแพะ 389 ราย
2. โรงเรือน/รั้ว/อุปกรณ์ 389 ราย
ผล
1. เกษตรกรเลี้ยงแพะ 3 ราย
2. โรงเรือน/รั้ว/อุปกรณ์ 6 ราย

9. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ 2
เป้าหมาย
1. องค์กรเกษตรกร 360 องค์กร
2. เกษตรกร 3,600 ราย
3. โคเนื้อเพศเมียพันธุ์ดี 18,000 ตัว
ผล
1. องค์กรเกษตรกร 360 องค์กร
2. เกษตรกร 3,522 ราย
3. โคเนือ้ 15,461 ตัว

ผลการดําเนินงาน
จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2562 สรุปดังนี้
1. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย
ด้ า นแหล่ ง น้ํ า กรมชลประทานได้ มี ก ารสร้ า งสระเก็ บ น้ํ า ทั้ ง 3 จุ ด
ในแป ลง NO1 4 สร้ า งเสร็ จ แล้ ว อยู่ ร ะหว่ า งรอน้ํ า ฝนเพื่ อกั ก เก็ บ
ความจุประมาณ 21,000 ลบ.ม. ส่วนในแปลง NO15 และ AL8 ขุดสระ
แล้วพบหินจํานวนมาก ต้องของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อทําการระเบิดหิน
ด้านไฟฟ้า ได้มีการขยายเขตไปยังบ้านเรือนของเกษตรกรแล้ว 6 ราย ส่วนที่
เหลื อ อยู่ ร ะหว่ า งการไฟฟ้ า ฯ จั ด ทํ า ประมาณการก่ อ สร้ า งและสํ านั กงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี จะสมทบเงินในการก่อสร้าง
บ้านเกษตรกร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ดําเนินการสร้างบ้าน
ให้กับเกษตรกรจํานวน 3 แปลงใหญ่ ดังนี้
แปลง NO14 อนุ มั ติ สร้ าง 91 หลั ง สร้ างเสร็ จแล้ วจํ านวน 61 หลั ง
คงเหลือ 30 หลัง ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าอยู่ 10 ราย
แปลง NO15 อยู่ระหว่างของบประมาณสร้างบ้าน จํานวน 130 หลัง
ซึ่งจะดําเนินการสร้างประมาณ เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 50 หลัง
แปลง AL8 อนุ มั ติ สร้ าง 172 หลั ง สร้ างเสร็ จแล้ วจํ านวน 90 หลั ง
คงเหลือ 82 หลัง เข้าอยู่แล้ว 25 ราย
ทั้ ง 3 แปลง เกษตรกรบางรายไม่ เข้ า อยู่ ทั้ ง ที่ บ้ า นสร้ า งเสร็ จ แล้ ว
เพราะปัญหาจากโครงสร้างพื้นฐานยังไม่แล้วเสร็จ
2. ราคาแพะเพศผู้ และแพะเพศเมียมีราคาสูงขึ้นทําให้สหกรณ์ไม่สามารถ
ซื้อแพะให้กับเกษตรกรได้ตามที่กําหนดไวในโครงการที่ได้รับอนุมัติปัญหา
ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกษตรกรมีความสามารถในการชําระเงินไม่ได้ตามแผน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กรมปศุสัตว์และกองทุน ได้ลงพื้นที่
ติดตามโครงการและปัญหาอุปสรรค โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กรมปศุสัตว์
จัดทําแผนงบประมาณในการจัดทําโครงสร้างพื้นฐาน ปรับแผนการจัดหาพันธ์
แพะ และปรั บแผนชํ าระคื นเงิ นกองทุ นฯ เพื่ อประกอบการพิ จารณา ทั้ งนี้
ต้องผ่านการพิจารณาโครงการ แล้วจึงนําเสนอกองทุนต่อไป
จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม
2562 สรุปได้ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค
องค์กรเกษตรกรแจ้งขอขยายระยะเวลาการเบิกเงินกู้ยืม
แนวทางการดําเนินงาน (เบื้องต้น)
ขอขยายระยะเวลาการเบิกเงินกู้ยืมไปยังกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ทั้ งนี้ เมื่ อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กรมปศุ สั ตว์และกองทุ น ได้ หารือ
ร่วมกัน ซึ่งจากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว กรมปศุสัตว์ขอปรับแผนการดําเนินงาน
และปรับแผนชํ าระคื นเงินกองทุ นฯ โดยจะนํ าเสนอคณะกรรมการโครงการ
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 แล้วจะส่งเรื่องให้กองทุนฯ ต่อไป

(2) หนี้โครงการที่อยู่ระหว่างติดตามให้ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร จํานวน 2 หน่วยงาน 3 โครงการ จํานวนเงิน 163.618 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน/โครงการ
1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
1.1 โครงการคลังสินค้ากลางและตลาดสินค้า
จ.ตรัง และ จ.นครราชสีมา
1.2 โครงการไซโลท้องถิ่นและไซโลส่งออก
2. กระทรวงมหาดไทย
2.1 โครงการนําร่องเพื่อสร้างต้นแบบฯ จ.สุพรรณบุรี

รวม 2 หน่วยงาน 3 โครงการ

วงเงินที่เบิก

ผลการชําระคืนปี2561 ลูกหนี้ค้างชําระปี2561 ผลการชําระคืนปี 2562 ลูกหนี้ค้างชําระ
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61)

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61) ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย. 62

ณ 30 มิ.ย. 62

ครบกําหนด

169.595
94.404

19.070
-

150.525
94.404

-

150.525
94.404 17 ส.ค. 43 - 62

75.191

19.070

56.121

-

56.121 31 ส.ค. 51

37.600
37.600

24.507
24.507

13.093
13.093

-

13.093
13.093 30 มิ.ย. 59

207.195

43.577

163.618

-

หมายเหตุ
อ.ต.ก. ยื่นร้องขอต่ออัยการขอหารือ กกค.
หาแนวทางใรการทําแผนการชําระเงินคืน กกค.
และสนง. อัยการสูงสุดเห็นควรดําเนินการไกล่เกลี่ย
ให้ได้ขอยุติโดยเร็ว

- นํ า เสนอคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาเรื่ อ งหนี้ สิ น ของ
กองทุนฯ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 62 แล้ว และขอให้กระทรวงมหาดไทย
ส่งข้ อมู ลภาพรวมของเกษตรกรที่เกิดขึ้น และส่งข้อมูลให้
กกค. ภายใน 90 วัน หากกระทรวงมหาดไทยไม่ นํ า ส่ ง
ข้อมูลภายใน 90 วัน กกค. จะส่งเรื่องให้อัยการ

163.618
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(3) หนี้โครงการที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายเวลาออกไปจนกว่าสิ้นสุดการบังคับคดี จํานวน 7 หน่วยงาน 20 โครงการ จํานวนเงินค้างชําระ 381.379 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน/โครงการ
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีฯ ปี 2536/37
1.2 โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีฯ ปี 2538
1.3 โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีฯ ปี 2538/39
1.4 โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีฯ ปี 2539/40
1.5 โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีฯ ปี 2540/41
1.6 โครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ ปี 2544
1.7 โครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ ปี 2546/47
2. กรมปศุสัตว์
2.1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จ.ตรัง
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
3.1 โครงการเก็บข้าวเปลือกฯ ปี 2543/44
3.2 โครงการเก็บข้าวเปลือกฯ ปี 2544/45
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
4.1 โครงการแก้ไขปัญหาการจําหน่ายน้ํานมดิบฯ
4.2 โครงการเชื่อมโยง ฯ ปี 2542/43
4.3 โครงการบริหารจัดการลําไย ปี 2548 *
4.4 โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนฯ
4.5 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยฯ
4.6 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มฯ
5. การยางแห่งประเทศไทย
5.1 โครงการเร่งรัดการปลูกยางพาราฯภาคตะวันออก
6. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
6.1 โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีฯ ปี 2528/29
6.2 โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมี ปี 2532/33
7. กระทรวงมหาดไทย
7.1 โครงการแทรกแซงราคาข้าวเปลือกฯ ปี2531/32
รวม 7 หน่วยงาน 20 โครงการ

ลูกหนี้ค้างชําระ
ชําระคืน ปี 2561
ลูกหนี้ค้างชําระ ปี2561 ผลการชําระคืนปี 2562
ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย. 62
ณ วันปรับโครงสร้างหนี้
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
ณ 30 ก.ย. 61
170.218
85.244
84.974
0.509
1.719
0.341
1.378
3.102
2.070
1.032
7.648
2.309
5.339
0.001
13.228
6.638
6.590
68.773
46.191
22.582
0.508
12.222
2.264
9.958
63.526
25.431
38.095
1.725
0.142
1.583
1.725
0.142
1.583
3.272
1.997
1.275
1.602
1.592
0.010
1.670
0.405
1.265
2,084.658
1,808.636
280.029
1.653
11.659
0.345
11.314
68.772
21.413
47.359
204.227
0.737
207.497
1.653
300.000
299.287
0.713
1,000.000
994.532
5.468
500.000
492.322
7.678
7.450
1.658
5.792
0.069
7.450
1.658
5.792
0.069
3.442
2.003
1.439
0.619
0.020
0.599
2.823
1.983
0.840
13.000
4.482
8.518
13.000
4.482
8.518
2,283.765
1,904.162
383.610
2.268

ลูกหนี้ค้างชําระ
ณ 30 มิ.ย. 62

84.465
1.378
1.032
5.338
6.590
22.074
9.958
38.095
1.583
1.583
1.275
0.010
1.265
278.376
11.314
47.359
205.844
0.713
5.468
7.678
5.723
5.723
1.439
0.599
0.840
8.518
8.518
381.379
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ลูกหนี้ของโครงการที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้โดยการขยายเวลาออกไปจนกว่าสิ้นสุดการบังคับคดี
จํานวน 7 หน่วยงาน 20 โครงการ สถานะลูกหนี้อยู่ขั้นตอนการสืบทรัพย์ ขายทอดตลาด โดยฝ่ายเลขานุการ
ได้มีการประชุมหารือโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
และวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการที่ปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายเวลาโครงการจนสิ้นสุด
การดําเนินคดี และชี้แจงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของ สตน. ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้คิดค่าปรับกับลูกหนี้ ที่ สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับคดี และ สตง. ให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาดําเนินการ
ติ ดตามเร่ งรั ดการชํ าระเงินคื น เพื่ อ ไม่ ให้ ค้ า งนานจนเป็ น เหตุ ให้ เกิ ด การหนี้ สู ญ รวมทั้ งเพื่ อ การบริ ห ารเงิน ทุ น
เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ และเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดในการใช้จ่ายเงินในระยะยาว ให้ หน่ วยงานที่ ใช้เงินกองทุ น
สงเคราะห์เกษตรกรดําเนินการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลูกหนี้ชําระคืน จํานวน 1 หน่วยงาน 1 โครงการ (โครงการเร่งรัด
การปลู กยางพาราฯ ภาคตะวั นออก) จํ านวน 0.069 ล้ านบาท ทํ าให้ ลู กหนี้ ลดลงจากเดิ ม 381.448 ล้ านบาท
เป็น 381.379 ล้านบาท
3. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและลูกหนี้
(1) สถานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62 ยอดเงินคงเหลือ 3,119.752 ล้านบาท และประมาณการรายรับ
ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 62 ถึง วันที่ 30 ก.ย. 62 จํานวน 47.000 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 ประมาณการเงินสดคงเหลือ 2,058.644 ล้านบาท (หักกรอบวงเงิน
กู้ยืมให้กับหน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกร ปี 62 จํานวน 1,100 ล้านบาท)
(2) สถานะลูกหนี้
สถานะลูกหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ณ 30 มิถุนายน 2562)
จํานวนเงิน
ประเภท
ร้อยละ
(ล้านบาท)
1. หนี้โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
2,742.233 83.42
2. หนี้โครงการที่อยู่ระหว่างติดตามให้ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการ
4.98
พิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและคณะกรรมการ
163.618
สงเคราะห์เกษตรกร
3. หนี้โครงการที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยขยายเวลาออกไปจนกว่าสิ้นสุด
381.379 11.60
การบังคับคดี
รวม

ปีทชี่ ําระ

3,287.230

100

แผนรับชําระหนี้โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ปี พ.ศ. 2562 – 2567
จํานวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

แผน

108

248

1,469

554

229

225

ผล

89.495

-

-

-

-

-

จึงเสนอเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………….....................................................................................................................................................

15

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
เรื่องเดิม
1. ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 14 กําหนดให้มี
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่ งในองค์ประกอบกําหนดให้มี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานกรรมการ ผู้แ ทนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็ นกรรมการ และผู้ ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ต่ ง ตั้ ง จํ า นวน 10 คน เป็ น กรรมการ ซึ่ ง รมว.กษ. ได้ เ ลื อ กเกษตรกร
และผู้แทนองค์กรเกษตรกร ตามระเบียบฯ และแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ จํานวน 10 คน และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ประเภท ก. (ผู้แทนเกษตรกร ด้านละ 1 คน รวม 3 คน)
1. นายจรัญ เจริญทรัพย์
เกษตรกรด้านพืช
2. นายสุรชัย เปี่ยมคล้า
เกษตรกรด้านสัตว์
3. นายพรปวีณ์ แสงฉาย
เกษตรกรด้านการประมง
ประเภท ข. (ผู้แทนองค์กรเกษตรกร รวม 7 คน)
4. นายสุธน พลายพลู
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
5. นายเอกสิทธิ์ อรรถจินดา
6. นายโชคดี สรณ์วิโรจน์
สหกรณ์นิคม
7. นายวัชรินทร์ เอกประเสริฐ
ชุมนุมสหกรณ์
8. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
กลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
9. นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์
10. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรประเภท
ผู้แทนองค์กรเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร) ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัดลพบุรี เขต 3 จึงทําให้ขาดคุณสมบัติตามระเบียบฯ ข้อ 5 (8) ที่กําหนดว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
จึงทําให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่างลง 1 คน
ข้อเท็จจริง
กองบริ ห ารงานกองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกรได้ เ สนอรายชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ เลื อ ก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ให้ รมว.กษ. พิจารณาเลือก ซึ่ง รมว.กษ.
ได้พิจารณาเลือก และแต่งตั้ง นายแสวง ละมัยกลาง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร แทนนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.3 สรุปผลการพิจารณาประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการพิจารณาประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สิน
ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สรุปเรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง
เรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง เรื่องอื่นๆ 1 เรื่อง ดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง ดังนี้
3.1 รายงานสถานการณ์ทางการเงินและสถานะลูกหนี้ค้างชําระของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. แผนการติ ดตามโครงการที่ใช้ เงิ นกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่กําหนดให้มีการ
ติ ดตามปี ละ 1 ครั้ ง ควรมี การกํ าหนดการติด ตามโครงการให้ มากขึ้ น เพื่ อรั บ รู้ ปั ญหาอุ ป สรรคของโครงการ
และไม่ควรรอให้ครบกําหนดการชําระเงินคืน ซึ่งเป็นการไม่ทันการณ์ส่งผลให้การชําระเงินคืนไม่เป็นไปตามแผน
ก่อให้เกิดหนี้ค้างชําระสะสมเพิ่มขึ้น
2. ควรมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินฯ เพื่อรายงานผลการติดตาม
โครงการทุกไตรมาส โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดปัญหา โดยอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินฯ
ต้องนําเสนอให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส
3. ควรจัดทําหนังสือแจ้งเตือนการชําระหนี้ให้แก่หน่วยงานรัฐ/องค์กรเกษตรกรที่ใช้
เงินกองทุนฯ เป็นระยะๆ ก่อนวันครบกําหนดการชําระคืน
4. จัดทําร่างระบบการติดตามโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ และกรอบวิธีการ
ดํ า เนิ น การในกรณี ที่ มี ก ารผิ ดนั ดชํ า ระเงิ น คื น กองทุน ฯ เนื่ อ งจากลู กหนี้ ก องทุ น ฯ มี ทั้ งหน่ ว ยงานรั ฐ /องค์ กร
เกษตรกร ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เจ้าหน้าที่ที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ยังไม่เข้าใจ
ในภารกิจงานโครงการ ส่งผลให้การรับชําระเงินคืนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นควรจัดทําคู่มือหรือกระบวนการ
ติดตามการชําระหนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ กับหน่ วยงานรัฐ/องค์ กรเกษตรกรที่เป็ น ลู กหนี้ ของกองทุ นฯ
เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๕. ปรับ ปรุ งตารางสถานะลู กหนี้ ควรแสดงแผนการชํ าระเงิ น คืน เป็ น รายโครงการ
เนื่องจากช่วงเวลาการชําระเงินคืนแต่ละโครงการไม่เหมือนกัน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการตามข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ประชุม
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3.2 รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจําปี
งบประมาณ 2562
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการที่ใกล้ถึงกําหนดระยะเวลาส่งชําระเงินคืนกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร ควรมีการทําหนังสือแจ้งเตือนให้ชําระเงินคืนเป็นระยะก่อนครบกําหนด และกําหนดการ
ติดตามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากพบว่าเกิดปัญหาอุปสรรคจะได้รีบดําเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิด
เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ซึ่งในแผนโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมุกดาหาร มีแผนครบกําหนดชําระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายในเดือน
กรกฎาคม ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด ในส่วนของโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก) จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันโครงการมีแผนครบกําหนด
ชําระเงินคืนภายในปี 2563 ซึ่งผลการดําเนินงานโครงการได้ อนุ มัติว งเงิน กู้ ให้ กับเกษตรกรจํานวน 3 ราย
จากเป้ า หมาย 389 ราย ขอให้ ก รมปศุ สั ต ว์ กํ า หนดแนวทางแก้ ไ ขให้ ชั ด เจนจะดํ า เนิ น การต่ อ ไปอย่ า งไร
เพื่อจะไม่กระทบแผนการส่งชําระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการยกร่างแผนการติดตามหนี้โครงการที่อยู่ระหว่า ง
ดําเนินการและโครงการหลังปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรพิจารณาเห็นชอบแผนก่อนนําเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ และกรมปศุสัตว์ดําเนินตามข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของที่ประชุม
3.3 รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจําปีบัญชี 2561
ของสํานักตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ฝ่ายเลขานุการฯ ขอถอนเรื่อง)
3.4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2559
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรควรหาแนวทางในการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้ที่หน่วยงานค้างชําระเป็นระยะเวลานานตามที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อสังเกต และเพื่อ
ไม่ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อสังเกตในปีต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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เรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้
4.1 เร่งรัดการชําระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการนําร่องเพื่อสร้างต้นแบบ
ภาคธุรกิจช่วยเหลือคนจน จังหวัดสุพรรณบุรี ของกระทรวงมหาดไทย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ประธานอนุกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นว่า เบื้องต้นฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอเงื่อนไข
กรอบระยะเวลาไว้ 30 วัน แต่เนื่องจากการจัดทําข้อมูล ต้องมีการใช้ระยะเวลาในการจัดทําจากทางจังหวัด
สุพรรณบุรีจึงได้มีการปรับเป็น 90 วัน ทั้งนี้ หากกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสุพรรณบุรี ยังไม่เข้าใจในเรื่อง
การขอปรับโครงสร้างหนี้ ก็ขอให้จัดทีมเข้ามาหารือกับทางฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาในข้อติดขัด
ต่างๆ ว่าจะต้องทําอย่างไร
2. ผู้แทนสํานักงบประมาณ ชี้แจงว่า งบประมาณที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบเป็นในส่วน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอกลับไปหารือและตรวจสอบข้อมูลกับผู้ที่รับผิดชอบการตั้งงบประมาณของ
กระทรวงมหาดไทยเพราะไม่แน่ใจว่าเคยมีการขอตั้งงบประมาณชดใช้เงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในส่วนนี้
หรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นเป็นเรื่องของกองทุน การตั้งงบประมาณชดใช้คืนนั้น ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยังไม่เคยมีการตั้งงบประมาณ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยประมวล วิเคราะห์โครงการ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
สรุปข้อมูลภาพรวมของเกษตรกร และยอดเงินรวมที่ขอตัดหนี้สูญ เพื่อกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของเกษตรกรและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร พร้อมทั้งให้สรุปเอกสารหลักฐานของเกษตรกรทุกราย
ที่ ใ ช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาเสนอขอตั ด หนี้ สู ญ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2558
และกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการ
บริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ (กบส.) โดยขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. หากกระทรวงมหาดไทยยั ง ไม่ ดํา เนิ น การตามข้ อ 1 เห็ น ชอบให้ ค ณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรพิ จารณาดําเนินการตามระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการพิ จารณาชี้ ขาดการยุติ
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี พ.ศ. 2561 ต่อไป
4.2 เร่งรัดการชําระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
จังหวัดตรัง ของกรมปศุสัตว์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ดังนี้
1. ขอให้ประมวลผล วิเคราะห์โครงการ จัดทําเอกสารสรุปโครงการและข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นสรุปข้อมูลของเกษตรกรรายบุคคลและภาพรวม พร้อมทั้งให้สรุปเอกสารหลักฐานของเกษตรกรทุกราย
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาเสนอขอตั ด หนี้ สู ญ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2558
และกรอบแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ของเกษตรกรตามโครงการส่ ง เสริ มหรื อ สงเคราะห์ ข องรั ฐ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ (กบส.) กําหนด โดยขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองบริหารงาน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
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2. หากกรมปศุสัตว์ยังไม่ดําเนินการตามข้อ 1 ฝ่ายเลขานุการฯ จะเสนอคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาในการเสนอข้อพิพาทไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป
เรื่องอื่นๆ 1 เรื่อง ดังนี้
ขอให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จัดทําระบบงาน ระบบบุคลากรเพื่อการติดตามเร่งรัด
แผนปฏิ บั ติ ง านการติ ด ตามเร่ ง รั ด หนี้ การบริ ห ารสั ญ ญากู้ ยื ม รวมทั้ ง การรวบรวมจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ลู ก หนี้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรับชําระได้ครบถ้วนตามกรอบเวลา ตลอดจนสามารถประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจาปีบัญชี พ.ศ. 2563 ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
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2
ข้อเท็จจริง

กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
หน่วย : บาท
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61
3,016,819,096
108,275,389
บวก รายรับจริงระหว่างเดือน 1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน 1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62
102,933,430
(5,341,959)
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62
3,119,752,526
บวก ประมาณการรายรับคาดว่าจะรับระหว่างเดือน 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 62
47,000,000
(หัก) ประมาณการรายจ่ายคาดว่าจะจ่ายระหว่างเดือน 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 62
(664,107,544)
(617,107,544)
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
2,502,644,982
บวก ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
268,721,340
(หัก) ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(456,282,470)
(725,003,810)
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
2,046,362,512
การดาเนินงาน
ในปี บั ญ ชี พ.ศ. 2563 (วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 - 30 กั น ยายน 2563) ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะดู แ ลเก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น และด าเนิ น การ
เบิกจ่ายเงินกองทุ นฯ ได้จัดทาประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 แล้ว โดยประมาณการ
รายรับ จานวน 268,721,340 บาท (สองร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหน่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
และประมาณการรายจ่าย จานวน 725,003,810 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านสามพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความรอบคอบ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น เรื่ อ ง มาตรฐานการเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนนามาประกอบการ
พิจารณาจัดทาการประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรอบประมาณการรายรับ ประจาปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
หน่วย : บาท
ประเภทรายรับ
1. รายรับจากทุนหมุนเวียน
- รับชาระหนี้
- รายได้ดอกเบี้ย
- รายได้อื่น(รายได้อื่นๆ ,
ดอกเบี้ยให้กู้ยืม,ค่าเบี้ยปรับ)
2. รายรับจากเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

รายรับจริง
ปี พ.ศ. 2561
(2 ปีก่อนปีที่ขอ)
198,198,252
162,680,903
30,395,626
5,121,722

255,000,000
*108,658,740
10,000,000
245,000,000

198,198,252

255,000,000

แผน

ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2562
รับจริง
คาดว่าจะรับ
1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62 1 ก.ค.62 - 30 ก.ย. 62
108,257,458
47,000,000
90,072,428
32,000,000
14,808,225
15,000,000
3,376,805
108,257,458

47,000,000

155,257,458
122,072,428
29,808,225
3,376,805

ประมาณการ
รายรับ ปี พ.ศ. 2563
(ปีที่ขอ)
268,721,340
**248,721,340
20,000,000
-

155,257,458

268,721,340

รวมรับ

หมายเหตุ : * ปรับแผนรับชาระหนี้ปี 2562 จานวน 1 หน่วยงาน 1 โครงการ ทาให้จานวนเงินลดลงจากเดิม 114.004.695 บาท เป็น 108,658,740 บาท
** รับชาระหนี้ปี 2563 จานวน 6 หน่วยงาน 3 องค์กรเกษตรกร 10 โครงการ จานวนเงิน 248,721,340 บาท
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2. กรอบประมาณการรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
หน่วย : บาท
รายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน
1.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (วงเงินกู้ยืม/โครงการ)
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์
4. งบรายจ่ายส่วนกลาง
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประมาณการรายจ่าย
จ่ายจริง
คาดว่าจะจ่าย+ผูกพัน
ปีงบประมาณ
แผน
รวม
ณ 30 มิ.ย. 62 1 ก.ค. 62 30 ก.ย. 62
พ.ศ. 2563
5,782,240 4,136,880
1,645,360
5,782,240
5,889,560
5,719,900 4,090,125
1,629,775
5,719,900
5,831,660
62,340
46,755
15,585
62,340
57,900
1,107,560,800
716,060
657,184,491
657,900,551
718,971,250
2,536,800
716,060
1,178,491
1,894,551
4,947,250
24,000
6,000
6,000
24,000
1,105,000,000
656,000,000
656,000,000
714,000,000
75,000
24,878
50,123
75,000
143,000
75,000
24,878
50,123
75,000
143,000
1,113,418,040 4,877,818
658,879,974
663,757,791
725,003,810

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ( )
ประเด็นพิจารณา
ให้ความเห็นชอบประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจาปี บัญชี พ.ศ. 2563 ของกองทุน
สงเคราะห์ เ กษตรกร เพื่ อ น าเสนอขออนุ มั ติ จ ากกระทรวงการคลั ง ในกรอบวงเงิ น รายรั บ จ านวน
268,721,340 บาท (สองร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหน่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และในกรอบ
วงเงิ น รายจ่ า ย จ านวน 725,003,810 บาท (เจ็ ด ร้ อ ยยี่ สิ บ ห้ า ล้ า นสามพั น แปดร้ อ ยสิ บ บาทถ้ ว น)
ทั้งนีเ้ พื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวเห็นสมควรให้สามารถเบิกจ่ายเงินในลักษณะถัวจ่ายได้
มติที่ประชุม

โครงการ/กิจกรรม/ รายการ

วงเงินอนุ มตั ิ
ปี 2562
รวมทัง้ สิ้น 1,113,355,700

รวม (กรณี ไม่รวมวงเงินกูย้ ืม)
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน

2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
(1) ค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

รายละเอียดคาชี้แจงประกอบการขอประมาณการรายจ่ายของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจาปี บัญชี 2563
ประมาณการรายจ่ายปี 2562
คาขอประมาณการ
จ่ายจริง
คาดว่าจะจ่าย +
รวม
รายจ่าย
งปม.เพิ่ม ลด
ณ 30 มิ.ย. 62 ผูกพัน 1 ก.ค.-30 ก.ย.62
รายจ่าย
ปี 2563
(ปี 2562-รวมจ่าย)
4,831,062

663,814,266

663,695,451

725,003,810

13,355,700
5,719,900
5,719,900

4,831,062
4,090,125
4,090,125

7,814,266
1,629,775
1,629,775

7,695,451
5,719,900
5,719,900

25,003,810
5,889,560
5,889,560

1,107,560,800
2,536,800
826,000
72,000

716,060
716,060
217,640
11,200

662,184,491
1,178,491
257,740
24,000

657,900,551
1,894,551
475,380
35,200

718,971,250
4,947,250
752,500
66,500

รายละเอียดเหตุผลและความจาเป็ น

61,308,359
17,308,359
169,660 1. การจ้างต่อเนื่องจากปี 2562 จานวน 24 อัตรา เป็ นเงิน 5,831,660 บาท ประกอบด้วย
169,660 (1) กลุ่มงานบริหารทัวไป
่ (วุฒปิ ริญญาตรี) จานวน 9 อัตรา เป็ นเงิน 1,727,479 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 2 อัตรา เป็ นเงิน 458,265 บาท
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ จานวน 2 อัตรา เป็ นเงิน 476,236 บาท
- เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล จานวน 2 อัตรา เป็ นเงิน 342,950 บาท
- เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 135,408 บาท
- พนักงานขับรถยนต์ จานวน 2 อัตรา เป็ นเงิน 314,620 บาท
(2) กลุ่มแผนงาน
- เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เป็ นเงิน 525,907 บาท
(3) กลุ่มวิเคราะห์โครงการ
- เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา เป็ นเงิน 985,296 บาท
(4) กลุ่มติดตามผลและหนี้สนิ
- เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา เป็ นเงิน 1,388,400 บาท
(5) งานกฎหมาย
- งานกฎหมาย 2 อัตรา เป็ นเงิน 598,790 บาท
(6) กลุ่มเงินนอกงบประมาณกองคลัง สป.กษ.
- นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 2 อัตรา เป็ นเงิน 605,779 บาท
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เป็ นเงิน 57,900 บาท
61,070,699
3,052,699
277,120
31,300 การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการในกรณีเร่งด่วน แยกเป็ น
- วันธรรมดา (100 บาท x 7 คน x 50 วัน) เป็ นเงิน 35,000 บาท
- วันหยุดราชการ (300 บาท x 7 คน x 15 วัน) เป็ นเงิน 31,500 บาท
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โครงการ/กิจกรรม/ รายการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ

- ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั ค่าพาหนะของ
เจ้าหน้าที่

รายละเอียดคาชี้แจงประกอบการขอประมาณการรายจ่ายของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจาปี บัญชี 2563
ประมาณการรายจ่ายปี 2562
คาขอประมาณการ
รายละเอียดเหตุผลและความจาเป็ น
วงเงินอนุ มตั ิ
จ่ายจริง
คาดว่าจะจ่าย +
รวม
รายจ่าย
งปม.เพิ่ม ลด
ปี 2562
ณ 30 มิ.ย. 62 ผูกพัน 1 ก.ค.-30 ก.ย.62
รายจ่าย
ปี 2563
(ปี 2562-รวมจ่าย)
754,000
206,440
233,740
440,180
686,000
245,820 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ เพือ่ พิจารณา ดังนี้
- คณะกรรมการฯ (26 คน) ครัง้ ละ (1 คน x 3,000 บาท )+ (25 คน x 2,400 บาท )
เป็ นเงิน 63,000 บาท ประชุม 6 ครัง้ (63,000 บาท x 6 ครัง้ ) เป็ นเงิน 378,000 บาท
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลันกรองฯ
่
(19 คน) ครัง้ ละ (1 คน x 2,000 บาท )+(18 คน x 1,600 บาท)
เป็ นเงิน 30,800 ประชุม 6 ครัง้ (30,800 บาท x 6 ครัง้ ) เป็ นเงิน 184,800 บาท
- คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สนิ ฯ (19 คน) ครัง้ ละ (1 คน x 2,000 บาท) + (18 คน x 1,600 บาท)
เป็ นเงิน 30,800 บาท ประชุม 4 ครัง้ (32,400 บาท x 4 ครัง้ ) เป็ นเงิน 123,200 บาท
1,620,800
498,420
875,751
1,374,171
4,140,750
2,766,579
370,000
235,309
117,060
352,369
849,400
497,031 1. ติดตามโครงการทีข่ อใช้เงินกองทุนฯ และเร่งรัดหนี้สนิ ของหน่วยงาน/องค์กรเกษตรกร เป็ นเงิน 357,920 บาท ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 6 คน x 4 วัน x 12 ครัง้ ) เป็ นเงิน 69,120 บาท
- ค่าทีพ่ กั ( 800 บาท x 6 คน x 3 คืน x 12 ครัง้ ) เป็ นเงิน 172,800 บาท
- ค่าพาหนะ ( 500 บาท x 6 คน x 12 ครัง้ ) เป็ นเงิน 36,000 บาท
- ค่านา้ มันเชื้อเพลิง 12 ครัง้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็ นเงิน 60,000 บาท
- ค่าเดินทางโดยเครื่องบินสาหรับไป-กลับข้าราชการ (4,000 บาท x 1 คน x 5 ครัง้ ) เป็ นเงิน 20,000 บาท
2. สารวจความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้เสียตามตัวชี้วดั เป็ นเงิน 291,480 บาท ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 7 คน x 6 วัน x 6 ครัง้ ) เป็ นเงิน 60,480 บาท
- ค่าทีพ่ กั ( 800 บาท x 7 คน x 5 คืน x 6 ครัง้ ) เป็ นเงิน 168,000 บาท
- ค่าพาหนะ ( 500 บาท x 7 คน x 6 ครัง้ ) เป็ นเงิน 21,000 บาท
- ค่านา้ มันเชื้อเพลิง 6 ครัง้ ๆ ละ 7,000 บาท เป็ นเงิน 42,000 บาท
3. ลงพื้นทีท่ าความเข้าใจให้กับผูส้ นใจในการขอกูเ้ งินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จานวน 200,000 บาท ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 6 คน x 3 วัน x 8 ครัง้ ) เป็ นเงิน 34,560 บาท
- ค่าทีพ่ กั ( 800 บาท x 6 คน x 2 คืน x 8 ครัง้ ) เป็ นเงิน 76,800 บาท
- ค่าพาหนะ ( 500 บาท x 6 คน x 8 ครัง้ ) เป็ นเงิน 24,000 บาท
- ค่านา้ มันเชื้อเพลิง 8 ครัง้ ๆ ละ 6,080 บาท เป็ นเงิน 48,640 บาท
- ค่าเดินทางโดยเครื่องบินสาหรับไป-กลับข้าราชการ (4,000 บาท x 1 คน x 4 ครัง้ ) เป็ นเงิน 16,000 บาท
(โครงการตามแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนฯ มติวนั ที่ 29 มีนาคม 2562)
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โครงการ/กิจกรรม/ รายการ
(2) ค่าพาหนะและค่าทีพ่ กั ของผูท้ รงคุณวุฒ/ิ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

(3) ค่ารับรองและพิธีการ
(4) เงินสมทบประกันสังคมฝ่ ายนายจ้าง
(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ

(6) โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั

รายละเอียดคาชี้แจงประกอบการขอประมาณการรายจ่ายของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจาปี บัญชี 2563
ประมาณการรายจ่ายปี 2562
คาขอประมาณการ
รายละเอียดเหตุผลและความจาเป็ น
วงเงินอนุ มตั ิ
จ่ายจริง
คาดว่าจะจ่าย +
รวม
รายจ่าย
งปม.เพิ่ม ลด
ปี 2562
ณ 30 มิ.ย. 62 ผูกพัน 1 ก.ค.-30 ก.ย.62
รายจ่าย
ปี 2563
(ปี 2562-รวมจ่าย)
310,400
51,277
87,000
138,277
309,200
170,923 1. ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ กั ของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการฯ เป็ นเงิน 98,000 บาท ดังนี้
1.1ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม สาหรับผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการฯ (10 คน) เดินทางโดยรถยนต์
ประจาทาง (8,000 บาท x 6 ครัง้ ) เป็ นเงิน 48,000 บาท
1.2 ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม สาหรับผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เดินทางโดยรถยนต์
ประจาทาง (5,000 บาท x 10 ครัง้ ) เป็ นเงิน 50,000 บาท
2. ค่าทีพ่ กั ในการเดินทางมาประชุม สาหรับผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ เป็ นเงิน 51,200 บาท
คณะกรรมการ (800 บาท x 4 คน x 6 คืน) คณะอนุกรรมการ 2 คณะ (800 บาท x 4 คน x 10 คืน)
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพือ่ ติดตามโครงการทีใ่ ช้เงินกองทุนฯ (เบี้ยเลี้ยง, ค่าทีพ่ กั , พาหนะ/ค่าเครื่องบิน,
ค่านา้ มันเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ส่วนตัวของผูท้ รงคุณวุฒฯิ ) (4,000 บาท x 4 คน x 8 ครัง้ ) เป็ นเงิน 128,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพือ่ ติดตามโครงการทีใ่ ช้เงินกองทุนฯ สาหรับผูแ้ ทนในคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลันกรองฯ
่
(ค่าเบี้ยงเลี้ยง, ค่าทีพ่ กั , ค่าพาหนะ/ค่าเครื่องบิน) (4,000 บาท x 4 คน x 2 ครัง้ ) เป็ นเงิน 32,000 บาท
88,000
4,725
12,000
16,725
63,750
47,025 ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหาเครื่องดื่ม อาหารและอาหารว่าง ใช้ในการประชุมหรือรับรองแขก ประมาณ 20 ครัง้
( 15 ครัง้ x 35 บาท x 50 คน) + ( 5 ครัง้ x 150 บาท x 50 คน) เป็ นเงิน 63,750 บาท
212,400
152,709
59,691
212,400
212,400
- จ่ายเงินสมทบประกันสังคมฝ่ ายนายจ้างตามกฏหมาย
566,000
566,000 เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยการจัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ าน ดังนี้
1. นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.)
2. นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.)
3. การจัดทาแผนฝึ กอบรมเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (Training Roadmap)
4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ
5. แนวทางการปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. ปัญหาและแนวทางแก้ปญั หาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
7. ยุทธศาสตร์การวัดความสาเร็จขององค์กร KPI
8. ออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ดว้ ย PowerPoint
250,000
250,000 1. โครงการเพิม่ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงด้านดิจทิ ลั
2. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยใช้ Collaboration Technology
3. โครงการพัฒนาระบบแชด (Chatbot) เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็วในการให้รายละเอียดกับผูท้ ส่ี นใจ
ขอใช้เงินกองทุนฯ ผ่าน Facebook
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โครงการ/กิจกรรม/ รายการ
(7) โครงการสัมมนากองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร
(8) ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงานประจาปี
(9) ค่าจัดพิมพ์คู่มอื การขอใช้เงิน /เอกสาร
กองทุนฯ
(10) ค่าจัดพิมพ์/ถ่ายเอกสารรายงาน
งบการเงินเสนอ ครม.
(11) ค่าซ่อมแซ่ม
- ค่าวัสดุ
(1) ค่าวัสดุ/อื่นๆ

2.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการไปรษณี ย ์
2.3 ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
(1) วงเงินให้กูย้ มื

(2) โครงการรับรู แ้ ละประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

รายละเอียดคาชี้แจงประกอบการขอประมาณการรายจ่ายของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจาปี บัญชี 2563
ประมาณการรายจ่ายปี 2562
คาขอประมาณการ
รายละเอียดเหตุผลและความจาเป็ น
วงเงินอนุ มตั ิ
จ่ายจริง
คาดว่าจะจ่าย +
รวม
รายจ่าย
งปม.เพิ่ม ลด
ปี 2562
ณ 30 มิ.ย. 62 ผูกพัน 1 ก.ค.-30 ก.ย.62
รายจ่าย
ปี 2563
(ปี 2562-รวมจ่าย)
500,000
500,000 1. โครงการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
(เจ้าหน้าทีก่ องทุนฯ/ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ จานวน 500,000 บาท
300,000
300,000
300,000
300,000
- จัดพิมพ์รายงานประจาปี เพือ่ เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
300,000
300,000
300,000
1,000,000
700,000 จัดทาคู่มอื การขอใช้เงินกองทุนฯและเอกสารอื่นๆ เพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งเงินทุนให้แก่
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
40,000
54,400
54,400
60,000
5,600 ค่าจัดพิมพ์/ค่าถ่ายเอกสารงบการเงินเสนอ ค.ร.ม. ตาม พ.ร.บ. 2554 มาตรา 24 จานวน 1,000 เล่ม
90,000
90,000

-

45,000
45,000

45,000
45,000

30,000
54,000
54,000

24,000
24,000

-

6,000
6,000

6,000
6,000

24,000
24,000

1,105,000,000
1,100,000,000

-

661,000,000
656,000,000

656,000,000
656,000,000

714,000,000
700,000,000

5,000,000

-

5,000,000

-

-

-

2,000,000

-

10,000,000

30,000 ค่าซ่อมแซ่มอุปกรณ์ คุรุภณั ฑ์ ซ่อมรถยนต์ และอื่นๆ
9,000
9,000 จัดซื้อวัสดุสาหรับใช้ในสานักงาน (จัดทาวาระ/รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ และอื่น ๆ)
ประมาณเดือนละ 4,500 บาท ได้แก่ ค่าหมึกพิมพ์ เดือนละ 2,000 บาท,ค่ากระดาษ A4 เดือนละ 1,000 บาท,
ค่าวัสดุ/เครื่องเขียน และอื่น ๆ เดือนละ 1,500 บาท เป็ นเงิน (4,500 บาท x 12 เดือน) 54,000 บาท
18,000
18,000 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุมและอื่นๆ ประมาณเดือนละ 1,000 บาท x 12 เดือน
เป็ นเงิน 12,000 บาท
58,000,000
44,000,000 กาหนดวงเงินเพือ่ พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกองทุนฯ โดยการคิดค่าเฉลีย่ จากวงเงินทีอ่ นุมตั ยิ อ้ นหลัง 3 ปี
1. (ปี 2560 - ปี 2562) (1,726.38 + 0 + 45.32)/3 = 590.56 ล้านบาท และ
2. โครงการทีค่ าดว่าจะขอใช้เงินกองทุนฯ ปี 2563 จานวน 610.23 ล้านบาท
- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตนา้ นมโค 17.52 ล้านบาท
- โครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ สร้างระบบนา้ ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 514.71 ล้านบาท
- โครงการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ 10 ล้านบาท
- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการแปรรูปนม ยู .เอช.ที บรรจุกล่อง 50 ล้านบาท
- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ 18 ล้านบาท
2,000,000 2. โครงการประชุมสัมมนาสร้างความรู ค้ วามเข้าใจการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ
(หน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกร) จานวน 2,000,000 บาท
(โครงการตามแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนฯ มติวนั ที่ 29 มีนาคม 2562)
10,000,000 จัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ดาเนินการออกแบบกระบวนงาน รวมทัง้ วางแผนพัฒนาระบบ

27

โครงการ/กิจกรรม/ รายการ
(4) การประเมินผลโครงการทีข่ อใช้เงิน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์

วงเงินอนุ มตั ิ
ปี 2562
75,000
75,000

รายละเอียดคาชี้แจงประกอบการขอประมาณการรายจ่ายของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจาปี บัญชี 2563
ประมาณการรายจ่ายปี 2562
คาขอประมาณการ
รายละเอียดเหตุผลและความจาเป็ น
จ่ายจริง
คาดว่าจะจ่าย +
รวม
รายจ่าย
งปม.เพิ่ม ลด
ณ 30 มิ.ย. 62 ผูกพัน 1 ก.ค.-30 ก.ย.62
รายจ่าย
ปี 2563
(ปี 2562-รวมจ่าย)
2,000,000
2,000,000 จัดจ้างทีป่ รึกษาพือ่ ประเมินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ สร้างระบบนา้ ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 1
24,878
24,878

50,123

75,000
75,000

143,000
143,000

68,000
68,000

28

คำชี้แจงประกอบคำขอ งบลงทุน
รำยกำรทีม่ อี ยู่เดิม
ที่

ประเภท/รำยกำร

1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำ
1.2 ครุภณั ฑ์อน่ื
1.2.1 รำคำต่อหน่วยตำ่ กว่ำ 1 ล้ำน
- เครื่องคอมพิวเตอร์

รำยกำรทีข่ ออนุมตั ใิ หม่

หน่วยนับ จำนวน
จำนวนเงิน
สภำพกำรใช้งำน จำนวน
ได้รบั งบจำก พ.ศ.ทีไ่ ด้รบั
รำคำต่อหน่วย
(บำท)
หน่วย
ดี ซ่อม จำหน่ำย หน่วย
62
8
143,000
- 62
เครื่อง

26 เงินกองทุนฯ
เงินกองทุนฯ

สรุปคำชี้แจง(เหตุผล)

2556

25

-

1

1

56,000

56,000 - เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ทีจ่ ดั ซื้อ ปี 2556 จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลำใช้งำน 5 ปี และเครื่องคอมพิวเตอร์
มีกำรเสือ่ มสภำพ ฝ่ ำยเลขำนุกำรได้ พิจำรณำขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ (windows)
ทีม่ ลี ขิ สิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย เพื่อทดแทนเครื่องทีเ่ สือ่ มสภำพ
- ซื้อเพิ่ม จำนวน 1 เครื่อง
18,000 - เครื่องพิมพ์ทจ่ี ดั ซื้อปี 2557 จำนวน 1 เครื่อง ระยะใช้งำน 5 ปี และ
เครื่องพิมพ์มกี ำรเสือ่ มสภำพฝ่ ำยเลขำนุกำรพิจำรณำขอจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เพื่อทดแทนตัวทีช่ ำรุด
22,000 - เครื่องสแกนเนอร์ทจ่ี ดั ซื้อปี 2557 จำนวน 1 เครื่อง ระยะใช้งำน 5 ปี และ
เครื่องสแกนเนอร์มกี ำรเสือ่ มสภำพฝ่ ำยเลขำนุกำรพิจำรณำขอจัดซื้อ

- เครื่องพิมพ์(Printer)

เครื่อง

6

-

2557

5

-

1

1

18,000

- เครื่องสแกนเนอร์(Scanner)

เครื่อง

2

-

2557

1

-

1

1

22,000

เครื่องสแกนเนอร์เพื่อทดแทนตัวทีช่ ำรุด
- กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจติ อล

ตัว

1

-

2,555.00

-

-

1

1

23,000

23,000 - กล้องถ่ำยรูปทีจ่ ดั ซื้อปี 2555 จำนวน 1 เครื่อง ระยะใช้งำน 5 ปี
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนลดลงและชำรุดไม่คุม้ ค่ำต้องกำรซ่อมบำรุง

- เก้ำอี้สำนักงำน

ตัว

27 เงินกองทุนฯ 2556-2559

23

-

4

4

6,000

24,000 เก้ำอี้สำนักงำนขำเหล็ก 5 แฉก เพื่อทดแทนตัวทีช่ ำรุด ตำมเลขครุภณั ฑ์
สกร. 7110-006-0013/016(วส), สกร. 7110-006-0013/008(วส),
สกร. 7110-006-0013/021(วส), สกร. 7110-006-0013/0001-59

29

30

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
มติทปี่ ระชุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………….....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………….....................................................................................................................................................

