รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ครัง้ ที่ 7/2553
วันที่ 9 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นายสุจโิ รจน์ คงเมือง
หัวหน้าฝ่ ายประสานการพัฒนาท้องทีส่ ่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่
สํานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. นางสาวสุนิสา ตามไทย
ผูอ้ าํ นวยการส่วนอุตสาหกรรม1 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4. นางสาวลดาวัลย์ คําภา
ทีป่ รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. นายมารซิน บินฮาริส
นักวิชาการพาณิชย์ชาํ นาญการพิเศษ
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
6. นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน
7. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ
แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
8. นายญัฐภูมิ สุขมล
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาและส่งเสริมกองทุนเพือ่ การเกษตร
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
9. นายพิมล ชมภูพนั ธุ ์
ผูจ้ ดั การธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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10. นายฉัตรชัย ประคองทรัพย์
กรรมการ
ประธานกลุม่ สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ จํากัด
11. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการกลางกลุม่ เกษตรกรแห่งประเทศไทย
12. นายวิเชียร เจียระธรรม
กรรมการ
ประธานกลุม่ เกษตรกรภาคตะวันตก
13. นายอภิสทิ ธิ์ เตชะนิธสิ วัสดิ์
กรรมการ
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์และกรรมการบริหารสมาคมการประมงนอกน่านนํา้ ไทย
14. ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล ้าวิกรณ์
เลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการสํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15. นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สํานักงบประมาณ
16. นางจิราภรณ์ ด่านไทยวัฒนา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นักบัญชีชาํ นาญการ
แทนผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
กรรมการผูไ้ ม่มาประชุม
1. ปลัดกระทรวงการคลัง
ติดราชการ
2. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ติดราชการ
3. นางสาวสุพตั รา ธนเสนีวฒั น์
ติดราชการ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว
ติดราชการ
5. นายศิรชิ ยั ออสุวรรณ
ติดภารกิจ
ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด
6. นายสุรชัย ศิรมิ ยั
ติดภารกิจ
ประธานสหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากัด
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวรัชนีพร ชัยพิพฒั น์
2. นายนวกานต์ ทัศวิล
3. นายสมชาย กมลพันธ์
4. นางสาวชลาลัย มัณฑปาน
5. นายสมคิด โพธิ์พนั ธุ ์

สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมการข้าว
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6. นายไกรสิทธิ โรจนเกษตรชัย
7. นายสุภทั รชัย โอฬารกิจกุลชัย
8. นางสาวชนิตา แช่มตระกูล
9. นางจิราภา สุภาพคํา
10. นางสาวปิ ยะวรรณ หีบแก้ว
11. นางสาวอนิศา อ่อนบุญญะ
12. นางสุนนั ต์ สมบูรณ์
13. นางสาวมานิดา ด่านธนาวัฒน์วงศ์
14. นางสาวกัญญารัตน์ สนใจ
15. นายณภัทร ประดิษฐ์ทรง
16. นางสาวปรียาภรณ์ พิมพะนิตย์
17. นางสาวชุลพี ร ปัน่ จัน่
18. นายสรณลักษณ์ ศิรวิ รรณางกูล
19. นางสาวนิชตยา ขจรไพร
20. นางสาวชนัดดา พิมลลิขติ
21. นางสาวปริสุทธิณี กอพลูกลาง
22. นางสาวปองฤทัย จตุรภัทร
23. นางสาวสุรารักษ์ นานากุล
24 นางสาวสุวรรณา สุวรรณมีมงคล
25. นางสาวธัญญรัตน์ บุญช่วย

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด
ช่วยราชการรองปลัดกระทรวงฯ สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.
สํานักบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ.

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
ประธานแจ้งทีป่ ระชุมว่า
1. การขอตัง้ งบประมาณชดใช้คนื กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอตัง้ งบประมาณ ปี 2554 เพือ่ ชดใช้คนื กองทุนฯ
โครงการชดเชยราคานมดิบลน้ ตลาด จํานวน 346 ลา้ นบาท ซึ่งจะได้รบั งบประมาณดังกล่าว จํานวน 200 ลา้ นบาท
ส่วนทีเ่ หลือ จํานวน 146 ล ้านบาท จะขอตัง้ งบประมาณในปี 2555 ต่อไป
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2. การแก้ไขร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....
ตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายสิงทอง ชินวรรังสี) เข้าร่วมประชุมเพือ่ ชี้แจง หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร (ป.ส.ส.) ในเรื่องที่ขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... โดยได้สอบถาม
ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนสงเคราะห์เกษตรกรทีค่ ณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ แก้ไขหรือไม่ ซึ่งได้ช้ ีแจงว่าไม่ขดั ข้อง เห็นชอบตามร่างที่แก้ไข สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ และเห็นสมควร
นําเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎรในวาระ 2 และวาระ 3 ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553
เลขานุ การฯ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่
6/2553 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแลว้ และส่งให้
กรรมการทุกท่านตรวจสอบเรียบร้อยแล ้ว ปรากฏว่า ได้มกี รรมการ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1. นายพงศ์กูร วิรตั นานนท์ ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ขอแก้ไขความเห็นทีป่ ระชุมหน้า 26
ข้อความเดิม นายพงศ์กูร วิรตั นานนท์ ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นดังนี้ การประมาณการเรื่องราคานํา้ มันเป็ น 17 บาท ถือว่าตํา่ ไปหรือไม่ กรมประมง
ควรพิจารณาความเสีย่ งในเรื่องการเปลีย่ นแปลงของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และความเสีย่ งเกี่ยวกับตัวเกษตรกร
ด้วย ดังนัน้ จึงไม่เห็นด้วยกับการขอใช้เงินจากกองทุนฯ ในโครงการนี้ เนื่องจากยังไม่เคยมีการศึกษาอย่างชัดเจน
ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรมประมงและกลุ่มเกษตรกรชาวประมงควรร่ ว มกัน
ศึกษาวิจยั ให้ชดั เจนว่าการทําประมงในลักษณะอย่างนี้เกษตรกรชาวประมงจะได้รบั ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
และมอบฝ่ ายเลขาฯ ไปศึกษาต่อไป ดังนัน้ จึงไม่เห็นด้วยในการอนุ มตั ิให้กรมประมงใช้เงินกองทุนฯ เพื่อดําเนิน
โครงการดังกล่าว
ข้อความใหม่ นายพงศ์กูร วิรตั นานนท์ ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็น ดังนี้ การประมาณการราคานํา้ มันเป็ น 17 บาท/ลิตร ตลอดระยะเวลาโครงการฯ 8
ปี เป็ นค่าใช้จ่ายทีค่ ่อนข้างตํา่ และมีโอกาสเปลีย่ นแปลงค่อนข้างมาก ซึง่ โครงการฯ ไม่ได้มกี ารประเมินความอ่อนไหว
ของค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ในกรณี ท่อี าจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากและย่อมส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนหนี้
ของเกษตรกร นอกจากนี้ กรมประมงได้รายงานว่าโครงการฯ ดังกล่าว จะเป็ นโครงการนําร่องสําหรับการส่งเสริมให้
เกษตรกรต่อไปดังนัน้ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกษตรกรต้องเป็ นหนี้ทไ่ี ม่อาจชําระคืนให้กบั กองทุนฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
การขยายผลโครงการฯ ดัง กล่าวไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ จึง ยัง ไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินกองทุนฯ เพื่อดําเนิน
โครงการฯ ในขณะนี้โดยกรมประมง ธ.ก.ส. และเกษตรกร ควรร่วมศึกษาถึงความเป็ นไปได้และการจัดการความ
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เสี่ยงในการดําเนินโครงการฯ ให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมัน่ ใจของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ธ.ก.ส. ซึ่งมี
ความพร้อมด้านการเงินในการสนับสนุนการลงทุนของเกษตรกรในวงกว้าง หากโครงการฯ มีความเป็ นได้
2. นายวิเชียร เจียระธรรม ประธานกลุม่ เกษตรกรภาคตะวันตก
ขอแก้ไขคําผิดหน้า 5 และ 9
ขอเพิม่ เติมต่อท้ายข้อความ ความเห็นทีป่ ระชุมหน้า 17
นายวิเชียร เจียระธรรม ประธานกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันตก ให้ความเห็นว่า ปกติกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรไม่คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร แต่ท่กี รมส่งเสริมสหกรณ์นาํ ไปคิดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับกับสถาบัน
เกษตรกรนัน้ เป็ นเงื่อนไขระหว่างสหกรณ์จงั หวัดกับสถาบันเกษตรกร บางครัง้ มีการอ้างว่ากองทุนฯ เป็ นผู ค้ ิด
ดอกเบี้ย หรือ เบี้ย ปรับ ซึ่ง แท้จ ริง เป็ นกติก าของหน่ ว ยงานที่ข อใช้เงิน กองทุน ฯ จากกรณี ด งั กล่าว ก่ อ นที่มีก าร
ตรวจสอบบัญชีและปิ ดบัญชีโครงการ ดอกเบี้ยทีก่ รมฯ เก็บไว้หากมีคา้ งในส่วนนี้ตอ้ งนําส่งเข้ากองทุนฯ และหลังจาก
ผูส้ อบบัญชีปิดโครงการฯ ในปี 2549 (มิ.ย.49 , ก.ค.49 , ก.ย.49) จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2550 เห็นควรให้ยกเว้น
นําส่งดอกเบี้ย พร้อมกับแยกรายละเอียดสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร เป็ นหนี้กีส่ ถาบัน สถาบันละเท่าไร
กลุม่ เกษตรกรเป็ นหนี้กสี ่ ถาบัน สถาบันละเท่าไร พร้อมจํานวนเงิน
ขอเพิม่ เติมความเห็นทีป่ ระชุมหน้า 29
นายวิเชียร เจียระธรรม ประธานกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันตก ได้ให้ขอ้ สังเกตว่าจํานวนปุ๋ยที่
เหลือขาดรายละเอียดองค์ประกอบสินค้าคงเหลือ เช่น รูปถ่าย จํานวนทีก่ องปุ๋ย แถวละและจํานวนสูงของปริมาณปุ๋ย
พร้อมทัง้ คณะกรรมการติดตามผลให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
3. นายญัฐภูมิ สุขมล ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร
ขอแก้ไขตําแหน่งในหน้าแรก ข้อ 9
ขอแก้ไขความเห็นทีป่ ระชุมหน้า 9
ข้อความเดิม นายณัฐภูมิ สุขมล ผู แ้ ทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความเห็นว่า ควรปรับลด
ระยะเวลา สําหรับประเทศรัสเซียและญี่ป่ นุ ประเทศรัสเซียจะมีสถานทีน่ อ้ ยกว่าญี่ป่ นุ ถ้าให้พจิ ารณาเลือกเลือกประเทศญี่ป่ นุ
ข้อความใหม่ นายณัฐภูมิ สุขมล ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความเห็นว่า ควรปรับลด
ระยะเวลา สําหรับประเทศรัสเซียและญี่ป่ นุ ประเทศรัสเซียจะมีสถานทีศ่ ึกษาดูงานน้อยกว่าญี่ป่ นุ
4. นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ
ขอแก้ไขความเห็นทีป่ ระชุม หน้า 26
ข้อความเดิม นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ ให้ความเห็นว่า ไม่เห็น
ด้วยกับโครงการดังกล่าวของกรมประมง
ข้อความใหม่ นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ ให้ความเห็นว่า โครงการ
ดังกล่าว หลักการดีแต่พจิ ารณาจํานวนผูไ้ ด้รบั ประโยชน์กบั วงเงินกูย้ มื ไม่สมประโยชน์และคุม้ ค่าพอจึงไม่เห็นด้วย
ทัง้ นี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมตามทีค่ ณะกรรมการขอแก้ไข เรียบร้อยแล ้ว
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จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่
6/2553 เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2553
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแลว้ มีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่
6/2553 เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ตามทีแ่ ก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ ทราบ
เรื่องที่ 3.1 รายงานสถานการณ์การเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
นางจิราภรณ์ ด่านไทยวัฒนา แทนผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
ผูช้ ่วยเลขานุ การฯ เสนอที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีรายรับ 291.34
ลา้ นบาท มีรายจ่าย 509.37 ลา้ นบาท ไดร้ บั ชําระคืนรวมตัง้ แต่ตน้ ปี จํานวน 240.52 ล า้ นบาท เงินคงเหลือใช้
หมุนเวียน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 จํานวน 3,623.52 ลา้ นบาท หักภาระผูกพัน จํานวน 1,391.46 ลา้ นบาท คงมี
เงินคงเหลือใช้หมุนเวียน จํานวน 2,232.06 ล ้านบาท
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีลู กหนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 จํานวน 8 หน่ วยงาน 30
โครงการ รวมทัง้ สิ้น 4,473.53 ลา้ นบาท โดยเป็ นหนี้ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ จํานวน 2,742.43 ลา้ นบาท และเป็ นหนี้ท่ี
ถึงกําหนดชําระแลว้ จํานวน 177.52 ลา้ นบาท และหนี้ท่ถี ึงกําหนดชําระโดยได้รบั การปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน
1,553.58 ล ้านบาท ดังนี้
- ขยายเวลาชําระ 1 - 3 ปี จํานวน 15.74 ล ้านบาท
- ขยายชําระเวลา 3 ปี ข้นึ ไป จํานวน 255.70 ล ้านบาท
- ขยายเวลาออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี จํานวน 395.07 ล ้านบาท
- อยู่ระหว่างการดําเนินการขอชดเชยผลขาดทุน จํานวน 887.07 ล ้านบาท
ข้อเสนอที่ประชุม
เพือ่ รับทราบ
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
เรื่องที่ 3.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 อนุ มตั ิการรวมเงินกองทุนพิเศษเพื่อช่ วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่ปอไว้ในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมว่า
เรื่องเดิม
จากการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
กรมบัญชีกลางได้เสนอให้ดาํ เนินการรวมกองทุนพิเศษเพื่อช่ วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ ปอไว้ในกองทุนสงเคราะห์

7
เกษตรกร ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแลว้ มีมติให้นาํ เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาให้รวมเงินกองทุนพิเศษเพือ่ ช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่ปอเข้าไว้ในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ความก้าวหน้า
บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาเมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 แล ้วมีมติ ดังนี้
1. อนุ มตั ิให้รวมเงินกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ ปอเขา้ ไว้ในกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ ทัง้ นี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวข้องก่อนการดําเนินการต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบั ความเห็นของกระทรวงพาณิ ชย์ท่ีเห็นว่า หากมีการรวม
กองทุนดังกล่าวแลว้ จะต้องไม่กระทบต่อเกษตรกรชาวไร่ปอที่จะขอสนับสนุ นเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรในอนาคต และความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเ่ี ห็นว่าควรมี
การชี้แจงทําความเข้าใจกับเกษตรกรชาวไร่ปอถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการรวมกองทุน และมีการดูแลให้เกษตรกร
ชาวไร่ ปอมีโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอย่างเท่าเทียมกับเกษตรกรโดยทัว่ ไป ไป
พิจารณาดําเนินการด้วย ตามหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0506/11975 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ข้อเสนอที่ประชุม
เพือ่ รับทราบ
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
เรื่องที่ 3.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 อนุ มตั ใิ ช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ํ าตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก
เลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมว่า
เรื่องเดิม
จากการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2553 และ
ครัง้ ที่ 4/2552 เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาการขอใช้เงิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรค
ใบหงิก ดังนี้
1) การอนุ มตั ิใ ช้เงิน กองทุนสงเคราะห์เ กษตรกร ตามโครงการช่ ว ยเหลือ เกษตรกรผู ไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ํ าตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก ตามประกาศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
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มติทป่ี ระชุม
ให้นาํ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิให้กรมส่งเสริมการเกษตรขยายพื้นที่ดาํ เนินงาน
จากเดิม 8 จังหวัด (พิษณุ โลก อ่างทอง อุทยั ธานี ปทุมธานี กําแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร และลพบุรี) เพิ่มอีก 3
จังหวัด (นนทบุรี สุ พรรณบุรี นครนายก) เป็ น 11 จังหวัด เพื่อดําเนินการโครงการช่ วยเหลือเกษตรกรผู ไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2553 ภายใต้กรอบวงเงิน 739 ล ้านบาท
2) กรมการข้าวขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อสนับสนุ นเมล็ดพันธุข์ า้ วพันธุ ด์ ีท่ี
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ํ าตาล ให้แก่เกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ํ าตาล โรค
เขียวเตี้ย และโรคใบหงิก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553
มติทป่ี ระชุม
ให้นาํ เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิให้กรมการข้าวใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ในส่วนที่เหลือจากกรอบวงเงินจํานวน 739 ลา้ นบาท ที่อนุ มตั ิจดั สรรให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อดําเนินการ
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบ
หงิก เพือ่ สนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ วพันธุด์ ที ต่ี า้ นทานเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล ให้แก่เกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบจากการ
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก จํานวน 8,652.03 ตัน เป็ นเงิน 155,736,480 บาท
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2553 ในพื้นทีท่ ม่ี กี ารระบาดของโรคฯ ตามประกาศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และให้กรมการข้าวตัง้ งบประมาณชดใช้คนื กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในปี 2553 ทัง้ จํานวน
ความก้าวหน้า
บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 แล ้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ติ ามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2553 และ
ครัง้ ที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ที่เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรขยายพื้นที่ดาํ เนินงานโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก จากเดิม
8 จังหวัด เพิม่ อีก 3 จังหวัด รวมเป็ น 11 จังหวัด และให้กรมการข้าวใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพือ่ สนับสนุน
เมล็ดพันธุข์ า้ วพันธุด์ ที ต่ี า้ นทานเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก ให้แก่เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จํานวน 8,652.03 ตัน วงเงิน 155,736,480 บาท จากกรอบวงเงิน จํานวน 739 ลา้ นบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ทัง้ นี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบั ความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการด้วย
2. ให้กรมการข้าวรับข้อสังเกตจากการประชุมของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 4/2553
เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ทีใ่ ห้กรมการข้าวจัดทําบันทึกข้อตกลงพร้อมรายละเอียดการขอใช้จ่ายเงินเพือ่ สนับสนุน
เมล็ดพันธุข์ า้ วให้เกษตรกรทัง้ เรื่องพื้นที่ ปริมาณเมล็ดพันธุข์ า้ ว และจํานวนเกษตรกร เพือ่ เสนอประกอบการพิจารณา
เบิกจ่ายเงินที่ชดั เจนด้วย โดยสํานักงบประมาณได้เสนอตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อ
เป็ นค่ าใช้จ่ายในการชดใช้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กรมส่งเสริมการเกษตรแลว้ จํานวน 350 ลา้ นบาท ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในส่วนที่เหลือ ให้สาํ นักงบประมาณตัง้ งบประมาณให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว) ตามทีเ่ บิกจ่ายจริงต่อไป
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ข้อเสนอที่ประชุม
เพือ่ รับทราบ
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
เรื่องที่ 3.4 โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยศัตรูพชื ระบาด (เพลี้ยกระโดดสีน้ํ าตาล) ปี 2552/2553
เลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมว่า
ความเป็ นมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มหี นังสือที่ กษ 0212/3171 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เสนอ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําเรียนคณะรัฐมนตรีเสนอของบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยศัตรู พชื ระบาด
(เพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล) ในพื้นทีจ่ งั หวัดพิจติ ร จํานวน 191,995,334 บาท
เหตุผลและความจําเป็ น
ภัย ธรรมชาติปี 2553 ส่ ง ผลกระทบทํา ให้พ้ ืน ที่ก ารเกษตรได้ร บั ความเสีย หายเป็ น วงกว้า ง
โดยเฉพาะขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ภยั ศัตรู พชื ระบาด (เพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล) ในพื้นที่หลายจังหวัดมีเกษตรกร
ประสบภัยเป็ นจํานวนมาก บางพื้นที่ได้รบั การช่วยเหลือในเบื้องต้นแลว้ จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิน่ เงินทดรองราชการในอํานาจของผูว้ ่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ิ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2552 แต่ยงั คงมีบาง
พื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายและยังไม่ได้รบั การช่วยเหลือ เนื่องจากภัยศัตรูพชื ระบาด (เพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล) เกิดขึ้น
ไม่พร้อมกัน การระบาดขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ มีเกษตรกรประสบภัยเป็ นจํานวนมาก จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลาใน
การสํารวจตรวจสอบเอกสารหลักฐานพื้นที่เสียหายให้ถูกต้องและเป็ นจริง จึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผูป้ ระสบภัยศัตรูพชื ระบาด (เพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล) โดยเงินทดรองราชการได้ทนั ภายในกําหนดระยะเวลา 3 เดือน
ดังนัน้ เพือ่ ให้เกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ ได้รบั ความช่วยเหลือที่เท่าเทียมกัน จึงมีความจําเป็ นต้องขอใช้เงินงบ
กลาง รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจําเป็ นช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติดงั กล่าว เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมและไม่มกี ารร้องเรียนตามมา
ข้อเท็จจริง
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รบั รายงานการสํารวจพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติปี 2553 ซึ่ง
ได้รบั ความเสียหายจากภัยศัตรูพชื ระบาด (เพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล) ของจังหวัดพิจติ ร ทีย่ งั ไม่ได้รบั การช่วยเหลือ จาก
กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงประสบภัยระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ทําให้พ้นื ที่
การเกษตรเสียหาย จํานวน 316,824 ไร่ เกษตรกรได้รบั ความเสียหาย จํานวน 16,311 ราย วงเงินขอรับความ
ช่วยเหลือทัง้ สิ้น 191,995,344 บาท ซึ่งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาํ เนินการสํารวจความเสียหาย ตามขัน้ ตอนของ
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่ วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น พ.ศ.2546 แลว้
ปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเงินทดรองราชการได้ ตามเหตุผลและความจําเป็ นข้างต้น
2. สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/12651ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 แจ้งว่า
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว้ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบั เรื่องนี้ไปดําเนินการให้ความช่ วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ ระสบภัยศัตรูพชื ระบาด (เพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล) ในพื้นทีจ่ งั หวัดพิจติ ร จํานวน 191,995,344 บาท โดย
ให้ใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (ตามหนังสือที่ นร 0706/338 ลงวันที่
16 มิถนุ ายน 2553)
3. สํา นัก งบประมาณพิจ ารณาแล ว้ เห็น ว่ า มีค วามจํา เป็ น ต้อ งให้ก ารช่ ว ยเหลือ เกษตรกร
ผูป้ ระสบภัยศัตรูพชื ระบาด (เพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล) จํานวน 191,995,334 บาท ตามเหตุผลที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ แต่เนื่องจากขณะนี้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ นของปี งบประมาณ พ.ศ.2553
คงเหลืออยู่จาํ กัด ต้องเตรียมไว้รองรับสําหรับการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการชุมนุม และผูป้ ระสบภัย
แล ้งทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วนรอการจัดสรรอีกเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการประสานงานและขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2553
ว่า การดําเนินการโครงการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และ
โรคใบหงิก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ในวงเงินทัง้ สิ้น 1,240 ลา้ นบาท จากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น จํานวน 501 ลา้ นบาท
และเงิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จํา นวน 739 ล า้ นบาท จะมีงบประมาณคงเหลือจากเงินงบประมาณและ
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ดังนัน้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุ มตั ิให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้
ความช่ วยเหลือเกษตรกรผู ป้ ระสบภัย ศัตรู พืชระบาด (เพลี้ย กระโดดสีนํา้ ตาล) ในพื้นที่จงั หวัด พิจิตร จํานวน
191,995,344 บาท โดยให้ใช้จากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทีค่ งเหลือดังกล่าว
ข้อเสนอของกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรขออนุ มตั ิใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อดําเนินการช่ วยเหลือ
เกษตรกรผู ป้ ระสบภัยศัตรู พืชระบาด (เพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล) ในพื้นที่จงั หวัดพิจิตร จํานวน 191,995,334 บาท
ภายใต้กรอบวงเงินเดิม 739 ล ้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
ข้อเสนอที่ประชุม
พิจารณาโครงการให้ความช่ วยเหลือเกษตรกรผู ป้ ระสบภัย ศัตรู พืช ระบาด (เพลี้ยกระโดดสี
นํา้ ตาล) 2552/2553 ตามทีก่ รมส่งเสริมการเกษตรเสนอ
ผลการพิจ ารณาของคณะอนุ ติ ด ตามฯคณะอนุ ก รรมการพิจ ารณาติด ตามและประเมิ น ผลโครงการที่ข อใช้
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
คณะกรรมการพิจารณาอนุตดิ ตามฯ ได้พจิ ารณาแล ้ว มีมติดงั นี้
1. กรมส่งเสริมการเกษตรขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ท่เี สียหาย
ทัง้ หมด
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2. การขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการนี้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์โครงการเดิม
(โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก)
และได้รบั แจ้งจากกรมการข้าวจะเร่งปิ ดโครงการฯ จึงขอให้กรมการข้าวปิ ดโครงการก่อน ดังนัน้ หากกรมส่งเสริม
การเกษตรจะขอใช้เงินกองทุนฯ ควรเสนอโครงการมาใหม่ โดยให้ครอบคลุมพื้นทีท่ เ่ี สียหายทัง้ หมด
3. ได้รบั แจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่ามีพ้นื ทีเ่ สียหาย และเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้ความช่วยเหลืออีก 6 จังหวัด ดังนัน้ หากกรมส่งเสริมการเกษตรจะขอใช้เงินกองทุนฯ ควรเสนอโครงการมาใหม่
โดยให้สรุปพื้นทื่ท่เี สียหายทัง้ หมด เป็ นภาพรวมและวงเงินที่ขอใช้เสนอคณะกรรมการป้ องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรพิจารณาก่ อน แลว้ เสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรพิจารณา
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
นายวิเชียร เจียระธรรม ประธานกลุม่ เกษตรกรภาคตะวันตก ให้ความเห็นว่า โครงการดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์ไม่ตรงกับโครงการเดิม ซึง่ ต้องปิ ดโครงการเดิมก่อน แลว้ เสนอโครงการมาใหม่ และในทีป่ ระชุมได้ให้
หน่วยงานทีข่ อใช้เงินกองทุนฯ แจ้งรายละเอียดรายชื่อของเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการให้ทราบ แต่ยงั ไม่ได้รบั
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุ การฯ สรุปรายชื่อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก ให้นายวิเชียร
เจียระธรรม ประธานกลุม่ เกษตรกรภาคตะวันตก ทราบต่อไป
เรื่องที่ 3.5 รายงานผลการดําเนิ นงานโครงการจัดหาปุ๋ ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมว่า
เรื่องเดิม
1. คณะรัฐมนตรีไดม้ มี ติ เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 อนุมตั จิ ดั สรรเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ใหก้ รมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดําเนินการโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนาํ เข้าจากต่างประเทศ เป็ นเงินยืมปลอด
ดอกเบี้ย จํานวน 300 ลา้ นบาท กําหนดชําระคืนภายใน 1 ปี เงินจ่ายขาด จํานวน 4.5 ลา้ นบาท เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบคุ ณ ภาพและค่ า บริห ารโครงการเท่า ที่จ่ า ยจริง ไม่เกิ นร้อ ยละ 1.5 ของวงเงิน 300 ล า้ นบาท ซึ่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ตกลงให้ชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสท.) กู เ้ งินปลอดดอกเบี้ยไป
ดําเนินการจัดหาปุ๋ยเคมีนาํ เข้าจากต่างประเทศ และจําหน่ายให้กบั สถาบันเกษตรกรในราคาถูกกว่าตลาด ณ ปัจจุบนั
และ ชสท. จะต้องส่งเงินคืนให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายในสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
2. ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 6/2552 เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2552 ที่
ประชุมได้มมี ติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนาํ เข้าจากต่างประเทศ
ออกไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 และให้เร่งจําหน่ายปุ๋ยทีเ่ หลือให้หมด จํานวน 11,185.75 ตัน โดยให้ ชสท.
ประสานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จาํ หน่ายให้กบั กลุม่ เกษตรกรและสหกรณ์โดยตรง
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3.ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 6/2553 เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ที่
ประชุมได้พจิ ารณาแลว้ มีมติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขยายระยะเวลาโครงการ และชําระเงินคืนกองทุนฯ โครงการ
จัดหาปุ๋ยเคมีนาํ เข้าจากต่างประเทศ จากสิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 เป็ นวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ดาํ เนินการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ความก้าวหน้า
กรมส่งเสริมสหกรณ์นาํ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรี
ให้พิจ ารณาและให้ความเห็นชอบชดเชยการขาดทุนจากการจําหน่ ายปุ๋ยเคมี โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจาก
ต่างประเทศตามจํานวนเงินทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจสอบบัญชีผลการขาดทุน โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอ
ตัง้ งบประมาณประจําปี เพื่อใช้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และขยายระยะเวลาโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนาํ เข้าจาก
ต่างประเทศ จากสิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 เป็ นวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ข้อเสนอที่ประขุม
เพือ่ รับทราบ
คําชี้แจง
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย ผู แ้ ทนชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ชี้แจงว่า
จํานวนปุ๋ยที่คงเหลือในโครงการยังอยู่ครบตามจํานวน จากการตรวจสอบครัง้ สุดท้าย โดยกรมวิชาการเกษตรพบว่ามี
การเสียหายบางส่วนในภาชนะบรรจุถงุ ทีถ่ กู แสงแดด และถูกความชื้นทําให้สารเคมีทาํ ปฏิกิรยิ ากับถุง ทําให้ถงุ พลาสติก
เสื่อม ชสท. จึงได้นาํ เสนอมา 2 ประเด็น คือ ขอขยายระยะเวลาโครงการเป็ นวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และขอจําหน่าย
ปุ๋ยตํา่ กว่าราคาในท้องตลาด 1,000 บาท ซึง่ คาดการณ์วา่ จะจําหน่ายปุ๋ยได้หมดทันตามระยะเวลาทีข่ อขยายออกไป
ความเห็นที่ประชุม
นายวิเชีย ร เจียระธรรม ประธานกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันตก ให้ความเห็นว่า การติดตาม
โครงการที่จงั หวัดพระนครศรีอยุ ธยา รายละเอียดการติดตามคณะกรรมการฯ ทราบว่ามีป๋ ุยคงเหลือ แต่ ไม่มี
รายละเอียดชัดเจนในเรื่องของจํานวนปุ๋ยที่จดั ซื้อ การจําหน่ าย และจํานวนปุ๋ยคงเหลือรวมถึงภาพประกอบของ
ลักษณะการจัดเก็บ เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานผลการดําเนินงานของโครงการให้คณะกรรมการฯ ทราบ
ความก้าวหน้าของโครงการฯ
นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู แ้ ทนกรมบัญชีกลาง ให้ความเห็นว่า การที่คณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกรขยายระยะเวลาโครงการให้จนถึง 31 ธันวาคม 2553 ขณะนี้เรื่องการขอขายตํา่ กว่าราคาท้องตลาด 1,000 บาท ยังอยู่
ในขัน้ ตอนการนําเสนอเพือ่ เข้า ครม. และการขอชดเชยผลขาดทุนจากรัฐบาลจะทําให้กองทุนฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบ แต่ในแง่
ของการบริหารกองทุนฯ จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะปุ๋ยเหลือค่อนข้างมาก และมีการขยายระยะเวลาโครงการ ซึ่งเป็ น
ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีแผนดําเนินการช่วงไหน อย่างไร ในการทีจ่ ะจําหน่ายปุ๋ยในโครงการฯ
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ให้
ความเห็นว่า กรณีขายปุ๋ยไม่หมด กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการวางแผนว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนการ
ขอลดราคาขายตํา่ กว่าราคาในท้องตลาด 1,000 บาท นัน้ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรไม่มอี าํ นาจในการ
พิจารณา เพียงแต่รบั ทราบว่ามีแผนทีจ่ ะดําเนินการต่อไป
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มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับข้อสังเกตของทีป่ ระชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เรื่องที่ 3.6 ความก้าวหน้าการดําเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ ติดตามการดําเนิ นงานโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ํ าตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก
เลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมว่า
ความเป็ นมา
1. ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มหี นังสือที่ กษ 2606/881 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาํ เรียนคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก และยุตกิ ารระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรค
เขียวเตี้ย และโรคใบหงิก อย่างยัง่ ยืน โดยขออนุ มตั ิใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายกรณี ฉุกเฉินหรือจําเป็ น
จํานวน 2,038 ลา้ นบาท และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า สถานการณ์พ้นื ที่การระบาดลดลง จึงของบประมาณเงินงบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น 1,240 ล ้านบาท สําหรับการดําเนินการ ดังนี้
1.1 การให้ค วามช่ ว ยเหลือ เป็ น เงิน สด โดยจ่ า ยเงิน ช่ ว ยเหลือ เป็ น เงิน สดแก่ เ กษตรกร
ผู ป้ ระสบภัย เพือ่ บรรเทาความเดือดรอ้ นโดยใช ห้ ลัก เกณฑ์ก ารช่ว ยเหลือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 28
พฤศจิกายน 2549 ที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบั ความเสียหายรุนแรงจากพื้นที่นาํ้ ท่วมขังเป็ นเวลานานเฉพาะด้านพืช
(ช่วยเหลือร้อยละห้าสิบของรายได้เกษตรกรทีค่ วรจะได้รบั ) โดยดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 และหลักเกณฑ์และวิธกี าร ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 โดยอนุโลม พื้นทีค่ วาม
เสียหายประมาณ 398,577 แสนไร่ จ่ายในอัตราไร่ละ 2,280 บาท เป็ นเงิน 909 ลา้ นบาท การจ่ายเงินสดให้เกษตรกร
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็ นผูด้ าํ เนินการ และจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เพือ่ เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง
1.2 การให้การสนับสนุนเกษตรกรเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือ เพือ่ ให้สามารถตัด
วงจรการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก โดยภาคราชการดําเนินการเอง ใช้งบประมาณ
248 ล ้านบาท ดังนี้
(1) ดําเนินการไถกลบต้นข้าว ในพื้นทีร่ ะบาด 398,577 แสนไร่ ในราคาไร่ละ 350 บาท เป็ น
เงิน 140 ล า้ นบาท โดยกรมพัฒ นาที่ดิน ร่ ว มกับ กรมส่ ง เสริม การเกษตร และจัง หวัดพื้น ที่ท่ีมีก ารระบาด เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ
(2) สนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ วพันธุด์ ที ก่ี รมการข้าวผลิต พื้นที่ 398,577 แสนไร่ อัตราไร่ละ
15 กิโลกรัมๆ ละ 18 บาท เป็ นเงิน 108 ลา้ นบาท โดยกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ดําเนินการ
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(3) ขอหลักการให้ขยายเวลาการชําระหนี้และชดเชยดอกเบี้ยให้กบั เกษตรกรผู ไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล ที่เข้าร่วมโครงการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สถาบันเกษตรกร และสถานบันการเงิน ส่วนงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยจะขออนุมตั ใิ นภายหลัง
1.3 แนวทางการดําเนินงานต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล
โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาการระบาดสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยุติลงอย่าง
ถาวร จําเป็ นต้องดําเนินการรวม 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 83 ล ้านบาท ดังนี้
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้ องกันกําจัดเพลี้ยกระโดด
สีนาํ้ ตาล วงเงินงบประมาณ 25 ล ้านบาท กรมการข้าว เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
(2) โครงการป้ องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาลอย่างยัง่ ยืน วงเงินงบประมาณ
58 ล ้านบาท กรมการข้าว เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
2. คณะรัฐมนตรีได้มมี ติในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และ
โรคใบหงิก เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้
(1) รับทราบสถานการณ์การระบาด และการดําเนินการตามมาตรการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
(2) อนุ มตั ิในหลักการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการตัด
วงจรของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
(3) อนุ มตั ิกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น จํานวน 501 ลา้ นบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก
โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทําความตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ ทัง้ นี้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในส่วนที่เหลืออีกจํานวน 739 ลา้ นบาท (1,240-501=739) ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) นําเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพือ่ ขอใช้จ่าย
จากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไปก่ อนตามขัน้ ตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยด่วน และให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรขอตัง้ งบประมาณเพื่อชดใช้คืนกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
3. คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 อนุ มตั ิจดั สรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร จํานวน 739 ลา้ นบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 2/2553 วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอและให้สาํ นักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ชดเชยให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้สอดคลอ้ งกับกรอบวงเงินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และอนุมตั ใิ ห้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น สมทบเป็ นค่าใช้จ่ายชดเชยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้ครบตามจํานวนด้วย
4. คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ดังนี้
(1) อนุ มตั ิตามคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรได้มมี ติ ครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2553 และครัง้ ที่ 4/2553 เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ที่เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรขยายพื้นที่
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ดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และ
โรคใบหงิก จากเดิม 8 จังหวัด เพิ่มอีก 3 จังหวัด รวมเป็ น 11 จังหวัด และให้กรมการข้าวใช้เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุด์ ที ่ตี า้ นทานเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก ให้แก่เกษตรกรที่
ได้รบั ผลกระทบ จํานวน 8,652.03 ตัน วงเงิน 155,736,480 บาท จากกรอบวงเงิน 739 ลา้ นบาท ตามที่กระทรวง
เกษตรกรเสนอ ทัง้ นี้ ให้กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์รบั ความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการด้วย
(2) ให้กรมการข้าวรับข้อสังเกตจากการประชุมของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ครัง้ 4/2553 เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ให้กรมการข้าวจัดทําบันทึกข้อตกลงพร้อมรายละเอียดการขอใช้จ่ายเงิน
เพื่อสนับสนุ นเมล็ดพันธุ ข์ า้ วให้เกษตรกรทัง้ เรื่องพื้นที่ จํานวนและเกษตรกร เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาเบิก
จ่ายเงินทีข่ ดั เจนด้วย โดยสํานักงบประมาณได้เสนอตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพือ่ เป็ น
ค่ าใช้จ่ายในการชดใช้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กรมส่งเสริมการเกษตรแลว้ จํานวน 350 ลา้ นบาท ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในส่วนที่เหลือ ให้สาํ นักงบประมาณตัง้ งบประมาณ
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว) ตามทีเ่ บิกจ่ายจริงต่อไป
ความก้าวหน้า
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก ได้มกี ารประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2553 ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานของโครงการฯ สรุปได้ดงั นี้
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดินได้ดาํ เนินการไถกลบแลว้ ทัง้ สิ้น 159,946.75 ไร่ เกษตรกร 9,695 ราย จาก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 9,868 ราย 169,462 ไร่ โดยได้รบั จัดสรรงบประมาณจากงบกลางเพือ่ ดําเนินการไถ
กลบ 60,026,662.50 บาท ในราคาไร่ละ 350 บาท ซึ่งกรมพัฒนาที่ดนิ เบิกจ่ายทัง้ สิ้น 55,894,304.5 บาท ยังคงมี
งบประมาณเหลืออีก 4,132,353 บาท ทีต่ อ้ งโอนคืนสํานักงบประมาณ
กรมส่งเสริมการเกษตร
มีเ กษตรกรสมัค รเข้า ร่ ว มโครงการ 11,191 ราย พื้น ที่ 198,146.75 ไร่ และหลัง จากผ่ า น
กระบวนการประชาคม การพิจารณาของ ก.ช.ภ.อ.และ ก.ช.ภ.จ. มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 9,868 ราย
จํานวนพื้นที่ 169,461 ไร่ ซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้การดําเนินการไถกลบแลว้ จํานวน 159,946.75 ไร่ ณ 30 กรกฎาคม
2553 มีพ้นื ทีไ่ ถกลบและพักนาแลว้ จํานวน 131,622.25 ไร่ เกษตรกร 7,555 ราย โดยอยู่ระหว่างการโอนเงินชดเชย
เป็ นเงินสดเข้าบัญชีเกษตรกร จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ กําแพงเพชร อุทยั ธานี ปทุมธานี พิจติ ร จํานวน 100,546,860
บาท ในพื้นที่ 44,099.50 ไร่ เกษตรกร 2,170 ราย สําหรับจังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างขออนุมตั จิ ากผูว้ ่าฯ และอีก 3
จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ชัยนาท และอ่างทอง ส่วนที่เหลือ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 อําเภอ อยู่ระหว่างเสนอ ครม.
อนุ ม ตั ิใ ห้ข ยายพื้น ที่อีก 3 จัง หวัด ได้แ ก่ สุ พ รรณบุรี นนทบุรี และนครนายก โดยต้อ งทํา บัน ทึก ข้อ ตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง (MOU) อีกครัง้ หนึ่ง
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กรมการข้าว
กรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุข์ า้ วทีเ่ พียงพอสําหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ วให้แก่เกษตรกรแลว้
โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมการไถกลบ จํานวน 2,469 ตัน และไม่ไถกลบ จํานวน 6,506 ตัน โดย
ดํา เนิน การจัด ส่ง เมล็ด พ นั ธุ ข์ า้ วจากศูน ย์เ มล็ด พัน ธุ ข์ า้ ว 16 ศูน ย์( เชีย งใหม่ ลํา ปาง นครสวรรค์ พิษ ณุโ ลก
กําแพงเพชร สุโขทัย พะเยา อุบลราชธานี สกลนคร นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี ราชบุรี พัทลุง สุราษฎร์ธานี และ
ปัตตานี) ได้แก่ ชัยนาท1 จํานวน 1,531,925 กิโลกรัม กข29 จํานวน 448,725 กิโลกรัม กข31 จํานวน 344,600
กิโลกรัม พิษณุโลก2 จํานวน 3,374,600 กิโลกรัม สุพรรณบุรี 1 จํานวน 1,047,975 กิโลกรัม สุพรรณบุรี3 จํานวน
2,180,245 กิโลกรัม รวม 8,928,070 กิโลกรัม โดยจะจัดส่งให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2553 โดยได้ใช้เงิน
งบประมาณกลาง จํานวน 7.8 ลา้ นบาท และขอใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 155.73 ลา้ นบาท ซึ่ง
อยู่ระหว่างเสนอ ครม.
ความเห็นที่ประชุม
ประธาน ให้ความเห็น ดังนี้
1. การแจกจ่ายเมล็ดพันธุข์ า้ ว ควรให้ทนั ในฤดูกาลเพาะปลูก ดังนัน้ ต้องใช้เงินกองทุนหมุนเวียน
ของกรมการข้าวก่อนเพือ่ เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุใ์ ห้ทนั ต่อฤดูการผลิต หากรอใช้เงินกองทุนฯ 155.73 ลา้ นบาท ที่
เสนอ ครม. อนุมตั ใิ ห้ใช้เงิน อาจไม่ทนั แจกจ่ายในฤดูกาลผลิต ทัง้ นี้กรมการข้าวควรทําความเข้าใจว่ากับเกษตรกรใน
การเข้าร่วมโครงการมีเงือ่ นไข 3 ข้อ คือ ต้องอยู่ในเขตภัยพิบตั ิ ยังไม่ได้ปลูกข้าว และพันธุข์ า้ วต้องไม่ใช้พนั ธุข์ า้ วเดิม
หากเกษตรกรปลู ก ข้า วแล ว้ จะไม่มีสิท ธิไ ด้ร บั พัน ธุ ์ข า้ ว ดัง นัน้ กรมการข้า วและกรมส่ ง เสริม การเกษตรจะต้อ ง
ประสานงานให้แจกจ่ายเมล็ดพันธุข์ า้ วให้ทนั ต่อเหตุการณ์ และไม่ซาํ้ กับพันธุข์ า้ วเดิม โดยให้รายงานข้อมูลการแจกจ่าย
เมล็ดพันธุใ์ นแต่ละจังหวัด ปริมาณการแจกจ่ายข้าวแล ้วให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบต่อไป
2. ให้กรมส่งเสริมการเกษตรตัง้ งบประมาณชดใช้ส่วนที่เหลือ (100 ลา้ นบาท) และกรมการข้าว
(155.73 ล ้านบาท) ในปี งบประมาณ 2555
ผูแ้ ทนกรมวิชาการเกษตร ให้ความเห็นว่า การทีเ่ กษตรกรปลูกข้าวหลายพันธุ ์ ซึง่ ได้ซ้อื เมล็ดพันธุ ์
ตามศู นย์วิสาหกิจชุมชนที่คดั เมล็ดพันธุ ไ์ ว้แลว้ ไม่น่าจะมีปญั หาปลอมปน แต่ว่าการปลู กหลากหลากพันธุ จ์ ะช่ วย
แก้ปญั หาการกันแมลงทีเ่ พลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาลปรับตัวได้แลว้ เช่น ปลูก 50 ไร่ปนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าปลูกใน
พื้นทีเ่ ดียวกัน เช่น เป็ น 5 ไร่ 1 พันธุ ์ 2 ไร่ 1 พันธุ ์ เป็ นต้น ในบริเวณเดียวกันมีหลากหลายพันธุก์ ็จะช่วยในเรื่องการ
สร้างภูมติ า้ นทานการปรับตัวของเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาลได้ ในเรื่องการตลาด ราคาทีโ่ รงสีกาํ หนด ราคาพันธุพ์ ษิ ณุโลก2
มีราคาที่ถูกกว่าปทุมธานี1 ซึ่งพันธุ ป์ ทุมธานี1 ก็จะปลู กเป็ นบริเวณกว้างมาก ก็เป็ นสิ่งหนึ่งที่ทาํ ให้เพลี้ยกระโดด
ปรับตัวได้เพราะราคาสร้างแรงจูงใจ และอีกประเด็นคือผลผลิต พิษณุโลก2 มันต้านทานแต่ผลผลิตทีไ่ ด้ต่อไร่มนั น้อย
กว่าปทุมธานี
ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความเห็นว่า เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตอ้ งดูแลเรื่องการพัก
หนี้ จึงได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพราะกระบวนการพักหนี้นนั้ ขึ้นอยู่กบั สหกรณ์ซ่งึ ไม่เหมือน ธกส.
เพราะสหกรณ์กูห้ นี้มาอีกทีหากสหกรณ์พกั หนี้ให้สมาชิกแลว้ จะนําเงินที่ไหนใช้หนี้ให้กบั ธกส.หรือเจ้าหนี้อ่นื ซึ่งจะ
ยินยอมให้ขยายระยะเวลาหรือไม่
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ผู แ้ ทนกระทรวดมหาดไทย ให้ความเห็นว่า กรมการข้าวมีกองทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ เ์ พื่อ
จําหน่าย หาก ต้องการใช้เมล็ดพันธุก์ ็ให้นาํ เงินมาซื้อกับกองทุนนี้ เท่ากับว่าเงินที่ได้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
นําไปชดเชยกองทุนหมุนเวียนของกรมการข้าว
นางสาวชนิตา แช่มตระกูล สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็น ดังนี้
1 ให้กรมการข้าว จัดทํารายละเอียดของศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ วที่แจกจ่าย พื้นที่ท่แี จกจ่ายเมล็ดพันธุ ์
ข้าว ปริมาณเมล็ดพันธุท์ แ่ี จกและยังไม่ได้แจก รวมทัง้ พันธุข์ า้ วทีแ่ จกจ่ายเกษตรกร
2. ให้กรมส่งเสริมการเกษตร สรุปวงเงินทีใ่ ช้จ่ายในการชดเชยเงินสดให้แก่เกษตรกร ในพื้นทีท่ งั้ 8
จังหวัด
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล ว้ มีมติให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร จัดทําข้อมูลให้ฝ่าย
เลขานุการฯ เพือ่ รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทราบต่อไป
ข้อเสนอที่ประชุม
เพือ่ รับทราบ
คําชี้แจง
นายสมคิด โพธิ์พนั ธุ ์ ผูแ้ ทนกรมการข้าว ชี้แจงว่า จากผลการสํารวจของคณะกรรมการระดับ
อําเภอและจังหวัดของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าวได้มหี ลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบฯ โดยจัดสรรเมล็ดพันธุ ข์ า้ วให้กบั พื้นที่ท่ไี ด้สาํ รวจว่ามีการระบาดในอัตราส่วน 15 กิโลกรัม/ไร่ สําหรับ
พื้นที่ท่ไี ม่ได้ดาํ เนินการไถกลบจะใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 155,730,000 บาท ขณะนี้
จังหวัดได้แจ้งปริมาณความต้องการของเมล็ดพันธุข์ า้ วแล ้ว
ความเห็นที่ประชุม
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ให้
ความเห็นว่า มีการร้องเรียนบางพื้นที่ว่าปริมาณเมล็ดพันธุข์ า้ วที่จดั สรรให้แก่เกษตรกรไม่เพียงพอกับพื้นที่เพาะปลูก
ของเกษตรกร คือ เกษตรกรทํานา 70-80 ไร่ ได้รบั เมล็ดพันธุข์ า้ วทดแทนเพียง 2-3 ถัง ดังนัน้ หากให้ความช่วยเหลือ
โดยการให้เงินทดแทน น่าจะให้ประโยชน์มากกว่า สําหรับในกรณีท่เี กษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบไปเช่าพื้นที่ทาํ นา อาจ
เกิดปัญหา เนื่องจากผูไ้ ด้รบั ความช่วยเหลือ คือ เจ้าของทีด่ นิ แต่เกษตรกรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ
นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ ให้ความเห็นว่า จากการที่กรมการข้าวขอใช้
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสนับสนุ นเมล็ดพันธุ ท์ ่ตี า้ นทานเพลี้ยกระโดดสีนาํ้ ตาลฯ จํานวน 155 ลา้ นบาท
ให้แก่ เกษตรกร ดังนัน้ ในหลักการควรกําหนดสัดส่วนการใช้เมล็ดพันธุ เ์ พื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ติ ่อไป
ประธาน เสนอทีป่ ระชุม เรื่องการติดตามโครงการทีข่ อใช้เงินกองทุนฯ
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุม่ เกษตรกรแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า
โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลของกลุม่ เกษตรกร คาดว่าภายในเดือนสิงหาคม 2553 จะสรุปข้อมูลการ
ขอกูเ้ งินของกลุม่ เกษตรกรทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางระดับต่าง ๆ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทงั้ หมด
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นายวิเชียร เจียระธรรม ประธานกลุม่ เกษตรกรภาคตะวันตก ให้ความเห็นว่า ควรมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการเพิม่ ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วของกรมการข้าวทีข่ อใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เพือ่ ไปทําธนาคารพันธุข์ า้ ว พร้อมทัง้ แจ้งรายละเอียดชื่อสมาชิกเกษตรกรให้คณะกรรมการฯ ทราบ รวมถึงโครงการที่
ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานและการติดตามโครงการให้คณะกรรมการฯ ทราบ
ทัง้ ทีม่ คี ณะอนุกรรมการติดตามฯ ไป และมีเฉพาะเจ้าหน้าทีไ่ ปติดตามเพือ่ ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการดําเนิน
โครงการทุกไตรมาส
นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผูแ้ ทนกรมการค้าภายใน ให้ความเห็นว่า โครงการเพิ่มปริมาณ
การผลิตเมล็ดพันธุ ข์ า้ วของกรมการข้าวไม่ควรตัง้ งบประมาณชดใช้คืน ควรนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายพันธุข์ า้ วมา
คืนกองทุนฯ
นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู แ้ ทนกรมบัญชีกลาง ให้ความเห็นว่า เนื่องจาก โครงการที่ขอใช้
เงินกองทุนฯ มีหลายโครงการ บางโครงการเห็นว่ามีการเบิกจ่าย แต่บางโครงการไม่มี ในส่วนนี้คงต้องให้โครงการนี้มี
การรายงานทุกครัง้ ถ้าไม่มกี ารรายงานอาจจะต้องทวงถาม
นายสุจโิ รจน์ คงเมือง ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นว่า ในการประสานงานเพือ่ ติดตาม
โครงการฯ ของฝ่ ายเลขานุการฯ ควรแจ้งให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า ถ้าหากจะให้ผูแ้ ทนไปขอให้ประสานล่วงหน้าด้วย
เลขานุ การฯ ให้ความเห็นว่า จากการติดตามโครงการ ฝ่ ายเลขานุการฯ ติดตามการใช้เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
โครงการ ซึ่งจะทํารายงานเพื่อเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรทุกครัง้ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
นางสาวชนิตา แช่มตระกูล สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นว่า ในเดือน
กรกฎาคม 2553 ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้ตดิ ตามโครงการในพื้นที่จงั หวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บรุ ี ลพบุรี ตรัง และ
นครราชสีมา จะได้นําเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาติดตามฯ ก่ อนและจะนําเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร ต่อไป
ประธาน ให้ความเห็น ดังนี้
1. ให้กรมการข้าวรับข้อสังเกตจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร และให้รายงานผลการ
ดําเนินงานทุกเดือน
2. การประชุมครัง้ ต่ อไปให้ฝ่ายเลขานุ การฯ รายงานผลการดําเนินการโครงการส่งเสริมการ
ให้บริการเครื่องจักรกลของกลุม่ เกษตรกร
3. ให้จดั ทํารายละเอียดผลการติดตามงานโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเสนอ
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทุกครัง้ หลังจากทีม่ กี ารติดตามโครงการฯ
4. หากหน่ วยงานที่ขอใช้เงินกองทุนฯ หน่ วยงานใดไม่รายงานผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน ให้
ฝ่ ายเลขานุ การฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อจะนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต่อไป
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มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้กรมการข้าว และฝ่ ายเลขานุการฯ ดําเนินการตามความเห็นของประธาน
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
เรื่องที่ 3.7 ผลการประเมินผลการดําเนิ นงานทุนหมุนเวียน ประจําปี บญั ชี 2552 และสรุปผลการดําเนิ นงานรอบ 6
เดือน (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)
เลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมว่า
1. สืบเนื่องจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ประจําปี บญั ชี 2552 ไปแลว้ กรมบัญชีกลางได้นาํ เสนอคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบแลว้ ปรากฏว่าผลการดําเนินงานอยู่ท่ี
ระดับ 4.8400 คะแนน ซึง่ อยู่ในระดับดี
ระดับ

นํ้ า
เกณฑ์วดั ผลการดําเนิ นงาน

ผลงาน

หน่ วยวัด
หนัก

1

2

ภาพรวมผลการดําเนิ นงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
1.ผลการดําเนิ นงานด้านการเงิน
20
1.1 การรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตามแผนการชําระหนี้
20 ร้อยละ 70
75
2.ผลการดําเนิ นงานด้านปฏิบตั กิ าร
35
2.1 การจัดสรรเงินให้กูย้ มื
- ร้อยละของวงเงินให้กูย้ มื ต่อเงินทุนหมุนเวียน
8 ร้อยละ 70
75
ประจําปี บญั ชี 2551
2.2 ความสําเร็จของการควบคุมการใช้จ่ายเงินตาม
7 ร้อยละ 80
85
โครงการทีด่ าํ เนินการภายในปี บญั ชี 2551
2.3 ความสําเร็จของการปรับโครงสร้างหนี้ *
8 ร้อยละ 60
65
2.4 ความสําเร็จของผลหลังการปรับโครงสร้างหนี้
80
12 ร้อยละ 75
3.การสนองประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย

20

3.1 ความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

20

4.การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

25

ร้อยละ

65

70

3

4

คะแนน

5
4.8400

80

85

90

99.47

5.0000

80

85

90

100

5.0000

90

95

100

100.00

5.0000

70
85

85
90

90
95

100.00

1.0000
5.0000

75

80

85

84

4.8000-

4.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
25 ระดับ
1
2
3
4
5
5
หมายเหตุ :(*) ไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการไซโลท้องถิน่ และไซโลส่งออก 2. โครงการคลังสินค้า
กลางและตลาดสินค้าเกษตรฯ

2. ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 7/2552 เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2552
ที่ป ระชุม มีม ติเ ห็น ชอบกรอบตัว ชี้ว ดั และให้นํา เสนอคณะกรรมการประเมิน ผลการดํา เนิ น งานทุ น หมุน เวีย น
กรมบัญชีกลาง

5.0000

20
ฝ่ ายเลขาฯ ได้จดั ส่งผลการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รอบ 6 เดือน (ตุลาคม
2552 – มีนาคม 2553) ให้คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน (กรมบัญชีกลาง) เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์วดั ผลการดําเนิ นงาน

นํ้ าหนัก หน่ วยวัด

ผลงาน
1

2

ภาพรวมผลการดําเนิ นงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
1.ผลการดําเนิ นงานด้านการเงิน
15
1.1 ร้อ ยละของวงเงิน รับ ชํา ระหนี้ จ ากลู ก หนี้ ที่ค รบ 15 ร้อยละ
80
85
กํา หนดชํา ระคืน ของกองทุ น สงเคราะห์เ กษตรกร
30
2.ผลการดําเนิ นงานด้านปฏิบตั กิ าร
2.1 การจัดสรรเงินให้กูย้ มื
10 ร้อยละ
72.5
70
2.2 ความสําเร็จของการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามโครงการ 10 ร้อยละ
94
92
ทีด่ าํ เนินการภายในปี บญั ชี 2553
2.3 ความสําเร็จของผลหลังการปรับโครงสร้างหนี้
10 ร้อยละ
85
80

3

4

5

90

95

100

23.49

75
96

77.5
98

80
100

73.90
73.85

90

95

100

92.22

3.การสนองประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย

20

3.1 ความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

15

ร้อยละ

75

77.5

80

82.5

85

N/A

3.2 การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

5

ร้อยละ

1

2

3

4

5

N/A

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
4.2 การควบคุมภายใน
4.3 การตรวจสอบภายใน
4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ
4.5 การจัดทําแผนกลยุทธ์ของกองทุนฯ

35
5
5
5
5
15

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
วันที่

1
1
1
1
1 พ.ค.53

2
2
2
2
15เม.ย.53

3
3
3
3
1เม.ย.53

4
4
4
4
15มี.ค.53

5
5
5
5
1มี.ค.53

1.98
2.5
1
3
1

ข้อเสนอที่ประชุม
เพือ่ รับทราบ
ความเห็นที่ประชุม
นางจิราภรณ์ ด่านไทยวัฒนา แทนผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
ให้ความเห็นว่า ตัวชี้วดั ที่ 2.3 ด้านการปฏิบตั ิการ เรื่องความสําเร็จของการปรับโครงสร้างหนี้ กองทุนฯ จะต้อง
ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ก บั อตก. 2 โครงการ คือ โครงการไซโลท้องถิ่นและไซโลส่งออก และโครงการ
คลังสินค้ากลางให้สาํ เร็จซึ่งผลการดําเนินการไม่สามารถดําเนินการได้ใน ปี บญั ชี 2552 จึงทําให้ตวั ที่ 2.3 ไม่มกี าร
ดําเนินการจึงได้คะแนน ตํา่ สุดคือ 1.0000 ในส่วนนี้กองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินการเร่งรัด อตก. มาดําเนินการปรับ
โครงสร้างหนี้ได้
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นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ให้ความเห็นว่า การประเมินผลการดําเนินงาน
จะแบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านตอบสนองผูม้ สี ่วนได้เสีย และด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
หากมองในภาพรวม ด้านการเงินและด้านบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนจะได้คะแนนเต็ม 5.0000 ด้านตอบสนองผูม้ ี
ส่วนได้เสียได้ 4.8000 แต่ในส่วนของการปฏิบตั งิ าน หากดูทน่ี าํ้ หนักด้านนี้จะมากทีส่ ุด คือ ร้อยละ 35 แต่ไม่สามารถ
ดําเนินการทําการปรับโครงสร้างหนี้กบั อตก. ได้สาํ เร็จ เมือ่ ไม่สามารถทําได้คะแนนที่ได้จะอยู่ท่ี 1.0000 ซึ่งค่ากลาง
จริง ๆ อยู่ท่ี 3.0000 หากสามารถดําเนินการบางส่วนตามตัวชี้วดั ได้ก็จะได้คะแนนมากกว่า 1.0000 ดังนัน้ คะแนนใน
ภาพรวมจะอยู่ท่ี 4.8400 โดยคะแนนที่กรมบัญชีกลางพึงพอใจอยู่ท่คี ่า 3.0000 กองทุนฯ ได้ 4.8400 ถือว่าอยู่ใน
ระดับทีส่ ูง เพียงแต่วา่ ถ้าในส่วนของกรรมการบริหารทีต่ อ้ งดูจริง ๆ ต้องดูวา่ กองทุนฯ ด้อยในด้านใด
ประธาน ให้ความเห็นว่า จากการเจรจาปัญหาหนี้คา้ งชําระของ อตก. เห็นว่ามีโอกาสทีส่ ามารถจะได้
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่ อง
เรื่องที่ 4.1 การศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
เลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมว่า
เรื่องเดิม
1. ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 6/2552 เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2552
และครัง้ ที่ 7/2552 เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ิจดั สรรเงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร จํานวน 16,871,774 บาท เพื่อเป็ นค่ าใช้จ่ายสําหรับปฏิบตั ิงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 มีค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 5,000,000 บาท ให้
นําเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพือ่ พิจารณารายละเอียดการศึกษาดูงานก่อน
2. ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 5/2553 เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2553 ทีป่ ระชุมได้
มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ และนําเสนอในคราวต่อไป
ความก้าวหน้า
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้จดั ทํารายละเอียดโครงการศึกษาดู งานแนวทางการบริหารจัดการกองทุน
ภายในเดือนกันยายน 2553 รวม 8 วัน ดังนี้
1. ประเทศญี่ป่ ุน ดูงานในเรื่องของธนาคารสหกรณ์ญ่ีป่ ุน NONORINCHUKIN BANK
สหกรณ์การเกษตร HADANO KANAGAWA และสหกรณ์การเกษตรมิกกาบิ MIKKABI SHIZUOKA วงเงิน
ค่าใช้จ่าย จํานวน 2,858,600 .บาท
2. ประเทศรัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อเท็จจริง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2542 เนื่องจากค่ าใช้จ่ ายสําหรับการปฏิบตั ิงาน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปกติ ซึ่งมีเป็ นประจําทุกปี ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการลดภาระของ
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คณะรัฐมนตรีในปี งบประมาณต่อ ๆ ไป จึงอนุมตั หิ ลักการให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
และดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ข้อเสนอที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ณ ประเทศญี่ป่ นุ
หรือประเทศรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในเดือนกันยายน 2553
ฝ่ ายเลขานุ การฯ เสนอที่ประชุมว่า รายละเอียดการศึกษาดูงานที่ประเทศรัสเซีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ใช้เวลารวม 8 วัน วงเงินค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500,000 บาท โดยประเทศรัสเซียดูในเรื่องกลุม่ สหกรณ์ท่ี
ใช้ระบบ Banking และเครื่องจักรกลการเกษตรได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ PRISMA MOSCOW และกลุ่มสหกรณ์
EURASIA HOLDING และประเทศจีน ดูเครื่องจักรกลการเกษตร ทีซ่ ูโจว และหังโจว
ความเห็นที่ประชุม
นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ให้ความเห็นว่า ในส่วนของกรมบัญชีกลาง
การไปศึกษาดูงานจะต้องมีภาพทีช่ ดั เจน และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั เนื่องจากในรายละเอียดโครงการผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ไม่สามารถวัดผลได้ และไม่มเี ป้ าหมายทีช่ ดั เจน
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ให้
ความเห็นว่า เหตุทไ่ี ปประเทศรัสเซียเพราะเดิมเป็ นประเทศคอมมิวนิสต์ทม่ี กี ารบริหารจัดการจนกลายมาเป็ นสังคมนิยม
และมาเป็ นโลกเสรี กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ มีธนาคารเป็ นของตัวเอง แม้กระทัง่ การเริ่มต้นกลุ่มเกษตรกรก็เกิดที่
ไต้หวัน จึงควรไปดูว่าเหตุใดสมาชิกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่วนั นี้ประเทศไทยต้องพึ่งพารัฐฯ ทุกอย่าง และ
ตาม พรก.ของกลุม่ เกษตรกร มาตรา 10,6,7,8 ได้เขียนไว้ชดั เจน แต่ไม่สามารถปฏิบตั จิ ริงได้ โดยเฉพาะประเทศจีน
ที่จะไปดูคือโครงการเครื่องจักรกลการเกษตร จากการศึกษาดูงานดังกล่าวก็เพื่อจะได้นาํ มาพิจารณาชี้แนะให้ภาค
เกษตรเกิดประโยชน์สูงสุด เพือ่ บริหารองค์กรให้เข้มแข็ง และเพื่อให้สอดคลอ้ งกับ พรบ.กองทุนฯ ฉบับใหม่ท่ผี ่าน
การแก้ไข โดยให้องค์กรเกษตรกรขอใช้เงินกองทุนฯ ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านส่วนราชการ ซึ่งถ้าองค์กรเกษตรกร
เข้มแข็งก็จะไม่เกิดปัญหาในการอนุ มตั เิ งิน นอกจากนี้ จะต้องมีการวางกรอบในเรื่องของการติดตามเงินใหม่ อาจจะ
วางกรอบเหมือนกับ ธกส. เพราะมีการสูญเสียทีน่ อ้ ยมาก
นางสาวสุนิสา ตามไทย ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นว่า เนื่องจากการเดินทางเข้า
ประเทศรัสเซียวันนี้เป็ นประเทศที่น่าสนใจที่จะเข้าไปดู ด้วยเป็ นประเทศที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการ
แบ่งแยกประเทศ แต่มขี อ้ สังเกตในเรื่องของความปลอดภัยและเพื่อความสะดวกควรจะติดต่อไปที่สาํ นักงานของ
กระทรวงพาณิชย์ใน MOSCOW ซึ่งจะมีล่ามคอยให้คาํ แนะนํา โดยจะเป็ นคนไทยที่ไปเรียนที่นนั ่ เพราะใช้ภาษา
รัสเซียไม่ใช้ภาษาอังกฤษ และได้มขี อ้ มูลของประเทศรัสเซียตอนนี้สนใจลงทุนแปรรูปของการเกษตรในเรื่องของไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ด้านธุ รกิจสปา นวดแผนไทย ผลิตภัณฑ์สปา นํา้ มันชโลมตัว และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกําลังได้รบั ความนิยมค่อนข้างสูง ดังนัน้ ถ้ามีขอ้ มูลทีร่ อบคอบมีเป้ าหมายทีช่ ดั เจนน่าจะใส่ในหลักการ เหตุผล
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการให้ดูรดั กุมมากขึ้น
ประธาน ให้ความเห็นว่า ควรปรับปรุงโครงการให้มผี ลที่คาดว่าจะได้รบั เป็ นรูปธรรม โดยที่ประชุมตก
ลงเลือกประเทศรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนรายละเอียดงบประมาณอาจจะมีการปรับเปลีย่ นได้ตามข้อเท็จจริง
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มติท่ปี ระชุม
เห็นชอบโครงการศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามที่ฝ่าย
เลขานุ การฯ เสนอ โดยเลือกไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน และอนุ มตั ิเพิ่มเติมให้
ประธานอนุ กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และประธาน
คณะอนุ กรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการสงเคราะห์เกษตรกร ร่วมเดินทางไปด้วยอีก 2 คน
โดยมอบให้ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ ดํา เนิ น การปรับ ปรุ ง รายละเอีย ดของโครงการตามความเห็น และข้อ สัง เกตของ
คณะกรรมการ และประธาน พร้อมค่าใช้จ่ายและแจ้งให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องที่ได้รบั อนุ มตั ิให้
เดินทางแจ้งยืนยันความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปศึกษาดูงานเพือ่ นําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
เรื่องที่ 5.1 การจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปี 2554-2557
เลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมว่า
เรื่องเดิม
1. ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครัง้ ที่ 6/2552 เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2552
และครัง้ ที่ 7/2552 เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ิจดั สรรเงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร จํานวน 16,871,774 บาท เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปฏิบตั งิ านกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553 ในจํานวนนี้มคี ่าใช้จ่ายการจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 2,000,000 ล ้านบาท
2. บริษทั ทริส คอปอเรชัน่ จํากัด ได้กาํ หนดการรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน
ปี บญั ชี 2553 โดยกําหนดตัวชี้วดั ข้อ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วดั ที่ 4.5 การจัดทํายุทธศาสตร์ของ
กองทุนฯ และกําหนดวันที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจัดทําแผนกลยุทธ์ของกองทุนฯ ประจําปี 2554-2556 แลว้
เสร็จในวันที่ 1 มีนาคม 2553 และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ทัง้ นี้ได้มกี ารปรับค่า
เกณฑ์วดั ระดับ 5 ดังนัน้ เพื่อให้การจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรดังกล่าวสําเร็จตามเกณฑ์ท่บี ริษทั
ทริส คอปอเรชัน่ จํากัด กําหนดไว้ จึงเห็นสมควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ปี 2554-2557
3. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นที่ปรึกษา
การจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปี 2554-2557 ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงิน
ค่ า ใช้จ่ า ยจากกองทุนสงเคราะห์เ กษตรกร ปี 2553 ตามสัญญาจ้า งเลขที่ 22/2553 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน (2 เมษายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2553) กําหนดส่งมอบงาน 3 งวด คือ
งวดที่ 1 จํานวนเงิน ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง (600,000 บาท) เมือ่ ทีป่ รึกษาได้ส่งมอบงานรายงาน
ความก้าวหน้าระยะที่ 1 (Progress Report I) และได้ผ่านการเห็นชอบจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
งวดที่ 2 จํานวนเงิน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (1,000,000 บาท) เมือ่ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานรายงาน
ความก้าวหน้าระยะที่ 2 (Progress Report II) และได้ผ่านการเห็นชอบจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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งวดที่ 3 จํานวนเงิน ร้อยละ 20 ของค่าจ้าง (400,000 บาท) เมือ่ ทีป่ รึกษาได้ส่งมอบงานรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ CD-Rom และได้ผ่านการเห็นชอบจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ผลการดําเนิ นงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งมอบงานครบ 3 งวด และได้มกี ารเบิกจ่ายเงินทัง้ 3 งวดเรียบร้อยแลว้
การจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปี 2554-2557 สรุปได้ ดังนี้
1. วิสยั ทัศน์ “พัฒนาการจัดการเงินทุน มุง่ นําองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ เกษตรกร”
2. พันธกิจ แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
2.1 บริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลัก
ทางด้านนิตธิ รรม หลักของคุณธรรม หลักของความโปร่งใส หลักของการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความ
คุม้ ค่า ตัง้ แต่ระดับนโยบาย ระดับดําเนินการ ระดับปฏิบตั กิ ารและระดับเกษตรกรเพือ่ ให้การดําเนินงานของกองทุนมี
ประสิทธิภาพ ได้รบั การยอมรับ จากทุก ภาคส่ ว น รวมทัง้ ตอบสนองความต้อ งการของผู ม้ ีส่ว นได้ส่ ว นเสีย ของ
(Stakeholder) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2.2 พัฒนาระบบการบริหารเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแบบครบวงจร ตัง้ แต่การเพิ่ม
ปริมาณเงินคงคลังให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร หมุนเวียนเงินทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
การกระจายโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทัว่ ถึง การสร้างคุณค่าให้เกษตรกรได้รบั ประโยชน์จากเงิน
กูย้ มื การลดความเสี่ยงทางการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรรวมทัง้ การชําระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เพือ่ ให้การจัดการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีประสิทธิภาพ ดําเนินงานได้อย่างมันคงต่
่ อเนื่องและยัง่ ยืน
2.3 สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตามความสอดคลอ้ งของกิจกรรมการเกษตรและ
ความต้องการของเกษตรกร การพัฒนาองค์ความรู ้ การสร้างโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมและสามารถสร้างคุณค่าทีแ่ ท้จริงต่อเกษตรกร
3. ประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปี 2554–2557 แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบ าล เป็ นการเน้นที่การบริหารจัดการองค์กรและการดําเนินภายในของกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โดยมีหลักธรรมาภิบาลเป็ นแนวทางพื้นฐานในการดําเนินงาน
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาความมัน่ คงทางการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เป็ นการมุ่งสู่ความเขม้ แข็งและความมัน่ คงทางการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพือ่ การดําเนินงานสงเคราะห์
เกษตรกรอย่างยัง่ ยืน
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สนับสนุ นและสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี เป็ นการ
ดําเนินงานเพือ่ เกษตรกรในเชิงรุก ทัง้ การสนับสนุน สร้างโอกาส เพือ่ ให้เกษตรกรมีระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
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4. เป้ าประสงค์ แบ่งออกเป็ น 3 เป้ าประสงค์ ดังนี้
เป้ าประสงค์เชิงประสิทธิผล
(1) ผลการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ได้รบั การยอมรับจากทุกภาคส่วน และ
ตอบสนองความต้องการจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้
(2) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีปริมาณเงินคงคลังเพิม่ ขึ้น ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน
หนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง และเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรสามารถสร้างคุณค่าต่อเกษตรกร ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
และประเทศชาติ
(3) เกษตรกรได้รบั คุณค่าจากเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และมีระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ
เป้ าประสงค์คณ
ุ ภาพการให้บริการ
(4) เกษตรกรได้รบั การบริการที่ดีตามความต้องการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร
(5) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้บริการทางการเงินแก่เกษตรกรได้อย่างทัว่ ถึง รวดเร็ว และ
สร้างความพึงพอใจให้เกษตรกรได้
(6) เกษตรกรได้รบั การสนับสนุนและส่งเสริมทีเ่ หมาะสมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เป้ าประสงค์ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ
(7) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรใช้กระบวนการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตัง้ แต่ การพัฒนานโยบายและแผนงานบริหารจัดการ การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบตั ิ การ
ติดตามความก้าวหน้า การประเมินผล และการพัฒนาวางแผนใหม่
เป้ าประสงค์การพัฒนาองค์กร
(8) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มสี มรรถนะขีดความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึง่ เป็ นพื้นฐานสําคัญของการขับเคลือ่ นสู่การเสริมสร้างความเป็ น
เลิศให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
5. กลยุทธ์ กําหนดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น รวมทัง้ หมด 9 กลยุทธ์ ดังนี้
5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่มปี ระสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 1.1 บริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรด้วยหลักธรรมาภิบาล นําหลัก
ธรรมาภิบาล กําหนดเป็ นกรอบการขับเคลือ่ นการดําเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอย่างเป็ นรูปธรรม ตัง้ แต่ ระดับ
นโยบาย ถึงระดับปฏิบตั กิ าร เพือ่ เป็ นมาตรฐานทีแ่ สดงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
กลยุทธ์ท่ี 1.2 สร้างกระบวนการลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน เน้นการพัฒนา
ระบบการปฏิบตั งิ านในการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะการลดระยะเวลาและขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านต่างๆของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
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กลยุทธ์ท่ี 1.3 สนับสนุ นความรูค้ วามเข้าใจในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแก่ผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสีย ส่งเสริมและให้ความรู ค้ วามเขา้ ใจที่ชดั เจนตามฐานะบทบาทหน้าที่ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร และสนับสนุ นการพัฒนาสมรรถนะความสามารถที่เหมาะสมของผู ม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในการ
ดําเนินงานหรือเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาความมันคงทางการเงิ
่
นของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
กลยุทธ์ท่ี 2.1 สร้างแรงจูงใจในการชําระหนี้ และวินัยทางการเงิน เป็ นการสร้างแนวทางให้
เกษตรกรหรือหน่วยงานภาครัฐที่กูย้ มื เงินตระหนักถึงความสําคัญหรือประโยชน์ในการบริหารจัดการหนี้ เพือ่ การรับ
โอกาส สิทธิประโยชน์ และความน่าเชื่อถือ ในการรับบริการจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
กลยุทธ์ท่ี 2.2 ประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมทางการเงิน เป็ นการวิเคราะห์
และพยากรณ์ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ พร้อมเฝ้ าระวังสถานการณ์ทางการเกษตร เพือ่ เตรียมความ
พร้อมทางการเงินรองรับความต้องการของเกษตรกร
กลยุทธ์ท่ี 2.3 สร้างรายได้ให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มุง่ สร้างความเข้มแข็งและความ
มันคงด้
่ านการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ด้วยการหาแหล่งรายได้เพิม่ ปริมาณเงินคงคลัง และหมุนเวียนเงิน
ในลักษณะทีก่ ่อให้เกิดรายได้
ุ ภาพชีวติ ที่ดี
5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สนับสนุ นและสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีคณ
กลยุทธ์ท่ี 3.1 สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมและสนับสนุ นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุ นเกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ สะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึง และมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนากิจกรรมการเกษตร ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 3.2 บูรณาการปฏิบตั ิงานและติดตามผลเกษตรกรเป็ นการพัฒนาความร่วมมือ
ในการบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร ในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รวมทัง้ ติดตามผล
ความก้าวหน้าของเกษตรกร โดยการนิเทศแนะนําแนวทางที่เหมาะสม เพือ่ ประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกร และ
สร้างทัศนคติความสัมพันธ์ทด่ี รี ่วมกัน
กลยุทธ์ท่ี 3.3 สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยกระบวนการวิจยั เป็ นการใช้กระบวนการวิจยั แบบมีส่วน
ร่วม เพือ่ มุง่ สร้างองค์ความรู ้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเกษตร ทีส่ ามารถสร้างคุณค่าต่อเกษตรกรและพัฒนา
คุณภาพเกษตรกรรม
ข้อเสนอที่ประชุม
เพือ่ พิจารณายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปี 2554-2557 ตามทีฝ่ ่ ายเลขานุการเสนอ
ความเห็นที่ประชุม
นายสุ จิโรจน์ คงเมือง ผู แ้ ทนกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการมีสิทธิ์แก้ไข
เปลีย่ นแปลงยุทธศาสตร์น้ ไี ด้หรือไม่ และถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ ทีป่ ระชุมก็ตอ้ งมีมติรบั ทราบเท่านัน้
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นางสาวลดาวัลย์ คําภา ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้ความเห็น ดังนี้
1. ควรนําร่างการจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปี 2554-2557 เสนอคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาก่ อน แต่ เนื่องจากได้มีการตรวจรับและเบิกจ่ ายเงินไปเรียบร้อยแลว้ ถ้าคณะ
กรรมการฯ พิจารณาแล ้วจะแก้ไข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแก้ไขให้หรือไม่
2. ยุทธศาสตร์ทจ่ี ดั ทํามาไม่ใช่เป็ นเพียงการทําเพือ่ ให้ผ่านตัวชี้วดั ต้องมีกระบวนการขับเคลือ่ นให้
เกิดประโยชน์ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านัน้
ฝ่ ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากเวลาที่ได้กาํ หนดในการจัดทําเพียง 60 วัน จึงไม่ได้นาํ เสนอที่
ประชุ ม คณะกรรมการสงเคราะห์เ กษตรกรเพื่อ พิจ ารณาตรวจร่ า งก่ อ น จึง เป็ น เพีย งผ่ า นความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับเท่านัน้ เข้าใจว่าถ้าคณะกรรมการฯ ให้แก้ไขปรับปรุง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็สามารถ
ช่วยได้
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ให้
ความเห็นว่า เห็นด้วยในหลักการในการจัดทํายุทธศาสตร์ แต่ควรให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่านี้ ถ้าต้องการจะทําต่อไป
ให้เชื่อมโยง ควรให้ประธานมีส่วนในการร่วมรับรูด้ ว้ ย
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแลว้ มีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เชิญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะเป็ นที่
ปรึกษาการจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปี 2554-2557 มาชี้แจงในที่ประชุมคราวต่อไป และให้
คณะกรรมการฯ ศึกษาเอกสารการจัดทํายุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปี 2554-2557 หากเห็นควรปรับปรุง
แก้ไข ให้นาํ เสนอทีป่ ระชุมต่อไปด้วย
เรื่องที่ 5.2 การขอปรับเปลี่ยนวันส่งคืนเงินให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการเก็บข้าวเปลือกของกลุ่ม
เกษตรกร ปี การผลิต 2540/41 – 2544/45 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
เลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมว่า
เรื่องเดิม
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2549 อนุมตั ใิ ห้กรมส่งเสริมการเกษตรปรับโครงสร้าง
หนี้โครงการเก็บข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกร ปี การผลิต 2540/41-2544-45 โดยได้รบั การขยายเวลาการชําระคืน
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี จํานวน 5 โครงการ เป็ นเงิน 8,449,449.89 บาท
การดําเนิ นงาน
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดาํ เนินการฟ้ องร้องดําเนินคดีกบั ลูกหนี้ท่คี า้ งชําระตามโครงการเก็บ
ข้า วเปลือ กของกลุ่ ม เกษตรกร ปี ก ารผลิต 2540/41-2544/45 และมีก ารส่ ง ชํา ระเงิน คื น กองทุน แล ว้ จํา นวน
5,164,085.38 บาท คงเหลือเงินค้างชําระคืนกองทุนฯ จํานวน 2,883,542.52 บาท
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โครงการ
เก็บข้าวเปลือก ป 2540/41
เก็บข้าวเปลือก ป 2541/42
เก็บข้าวเปลือก ป 2542/43
เก็บข้าวเปลือก ป 2543/44
เก็บข้าวเปลือก ป 2544/45
รวม

เงินต้นค้างชําระตามมติ ครม.
4,025,233.47
401,821.99
749,751.10
1,602,479.33
1,670,164.00
8,449,449.89

ส่งชําระ
4,023,873.04
401,821.99
117,160.00
651,845.97
371,206.37
5,565,907.37

เงินต้นค้างชําระ
1,360.43
632,591.10
950,633.36
1,298,957.63
2,883,542.52

ข้อเท็จจริง
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรได้มีห นัง สือ ที่ กษ 1003/7984 ลงวัน ที่ 9 กรกฎาคม 2553 แจ้ง
กรมบัญชีกลางว่า กรมฯ ได้รบั จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพือ่ ดําเนินโครงการเก็บข้าวเปลือกของกลุม่
เกษตรกร ปี การผลิต 2540/41 – 2544/45 โดยจัดทําบันทึกข้อตกลงการใช้เงินกองทุนฯ กับกระทรวงการคลัง ซึ่ง
ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ระบุให้กรมฯ ส่งเงินที่ได้รบั คืนตามโครงการหรือเงินที่เบิกไปจากกองทุนแลว้ ใช้จ่ายไม่
หมด หรือดอกผลและรายได้ทเ่ี กิดขึ้นจากการดําเนินโครงการให้กองทุนฯ ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั คืน
จากโครงการ หรือวันที่หมดความจําเป็ นที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้รบั การปรับ
โครงสร้างหนี้แลว้ ทําให้หนี้ของกลุ่มเกษตรกรเขา้ สู่การดําเนินคดีมคี วามถี่ในการนําส่งเงินและวงเงินกาส่งชําระหนี้
น้อยลง จึงขอปรับเปลีย่ นวันส่งเงินคืนกองทุนฯ เป็ นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้
กรมบัญ ชีก ลางพิจ ารณาแล ว้ เห็น ว่า กรณี ด งั กล่า วเป็ น อํา นาจของคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ.2548 ข้อ 20 “ส่วนราชการที่ได้รบั จัดสรรเงินจากกองทุนไปดําเนินการตามโครงการหมุนเวียนต้องรับผิดชอบ
ติดตามรวบรวมเงินที่ได้รบั จัดสรรจากกองทุนไปดําเนินการรวมทัง้ ดอกผลที่เกิดขึ้น (หากมี) ส่งคืนกองทุนตาม
กําหนดระยะเวลาในแผนการส่งคืนเงินกองทุน หรือตามข้อตกลงแลว้ แต่กรณี ในกรณี ท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิได้ให้
รายงานคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทันที”
ข้อเสนอที่ประชุม
พิจารณาเห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนวันส่งเงินคืนกองทุนฯ โครงการเก็บข้าวเปลือกฯ ปี 2540/41 –
2544/45 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็ นภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป หรืออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้
ข้อชี้แจง
นางสาวชลาลัย มัณฑปาน ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงว่า ในส่วนของโครงการเก็บ
ข้าวเปลือกของกลุม่ เกษตรกร ปี การผลิต 2540/41-2544/45 รวมจํานวน 5 โครงการ ช่วงต้นโครงการมีการส่งเงินคืนถี่
และจํานวนมาก ประกอบกับระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกองทุนฯ มีค่าปรับของโครงการอยู่ เมือ่ มีเงินส่งคืน
กรมฯ ต้องนําส่งเงินคืนให้ทนั ตามกําหนดเวลาคือภายใน 5 วันทําการที่ได้รบั เงินคืน แต่ปจั จุบนั โครงการนี้ได้รบั การ
ปรับโครงสร้างหนี้กบั กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเรียบร้อยแลว้ ลูกหนี้ของกรมฯ ได้นาํ เข้าสู่การดําเนินคดีซ่งึ ตามคํา
พิพากษาจะสัง่ ให้ชาํ ระเป็ นงวด ๆ ทําให้ระยะเวลาความถี่ในการส่งเงินคืนน้อยลง รวมถึงการส่งเงินคืนในแต่ละครัง้
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กรมฯ ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งเงินคืน ดังนัน้ จึงขอปรับเปลีย่ นจาก 5 นับวันทําการจากที่ได้รบั เงิน
เปลีย่ นเป็ นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
ความเห็นที่ประชุม
นางจิราภรณ์ ด่านไทยวัฒนา ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ให้ความเห็นว่า ในทางปฏิบตั มิ คี วามเข้าใจว่า
เงินนี้มกี ารใช้จ่ายไปทีจ่ งั หวัด และมีการโอนเงินเข้ามา เรื่องของระยะเวลาคงทําไม่ได้ภายใน 5 วัน แต่เนื่องจากบันทึก
ข้อตกลงที่ทาํ ไว้ตามมาตรฐานจะให้แต่ละโครงการส่งเงินคืนภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่ได้รบั เงินจากโครงการ
หรือหมดความจําเป็ นทีจ่ ะใช้เงิน กรณีทก่ี รมส่งเสริมการเกษตรขอเปลีย่ นเป็ นภายใน 15 วัน ก็เพือ่ ความคล่องตัวและ
สอดคล ้องกับระเบียบเบิกจ่ายเงินของทางราชการ ซึง่ กําหนดให้มกี ารส่งเงินภายใน 15 วันอยู่แล ้ว
นางศศกร ลออศรี ส กุ ล ไชย ผู แ้ ทนกรมบัญ ชีก ลาง ให้ค วามเห็น ว่า ประเด็น เรื่อ งดัง กล่า ว
กรมบัญชีกลางเห็นว่าเป็ นอํานาจของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรในการพิจารณา จากเดิมต้องส่งเงินคืนภายใน
5 วันทําการเพราะมีภาระค่าปรับ แต่เนื่องจากมีกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้งดเว้นค่าปรับ เมือ่ ไม่มภี าระค่าปรับ
แลว้ จึงขอผ่อนผันจาก 5 วันทําการ มาเป็ นภายใน 15 วัน ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
สํา หรับ ภายใน 15 วัน จะเป็ น ไปตามกํา หนดหลัก เกณฑ์ใ นการเบิก จ่ า ยเงิน จากคลัง จากกรณี ด งั กล่ า วถ้า
คณะกรรมการจะมีมติให้เป็ นครัง้ ๆ ไปจะกระทบกับกรมบัญชีกลางในส่วนของบันทึกข้อตกลง หรือจะพิจารณาขยาย
จาก 5 วัน เป็ น 15 วัน เลยหรือไม่ คงต้องขอความชัดเจนจากคณะกรรมการ เพราะกรมบัญชีกลางต้องถือปฏิบตั ิ
นายวิเชียร เจียระธรรม ประธานกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันตก ให้ความเห็นว่า การพิจารณา
อนุมตั ใิ นประเด็นนี้เคยอนุมตั ใิ ห้กรมปศุสตั ว์เพือ่ ความคล่องตัวในการทํางาน
นายสุ จิโรจน์ คงเมือง ผู แ้ ทนกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นว่า ครัง้ นี้พิจารณาตามที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรขอ หากกรมบัญชีกลางเสนอขอเปลี่ยนเป็ นวันที่ 15 ให้กรมบัญชีกลางเสนอคณะอนุ กรรมการ
พิจารณา และเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล ้วมีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปลีย่ นวันส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โครงการเก็บข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกร ปี การผลิต 2540/41 – 2544/45 เป็ นภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป หรืออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

นางจิราภา สุภาพคํา
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล ้าวิกรณ์
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

