สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ครั้งที่ 3/2557 (ครั้งที่ 238)
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
------------------------คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2557
(ครั้งที่ 238) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทาเนียบ
รัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวมฯ ปีงบประมาณ 2558
อนุมัติเงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวมฯ ประจาปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม
2557 – 30 กันยายน 2558 ) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 8,899,880 บาท ดังนี้
(1) กรมบั ญ ชี ก ลาง วงเงิ น 989,000 บาท เป็ น ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ และจั ด จ้ า ง
พนักงานทุนหมุนเวียน จานวน 4 อัตรา
(2) สานักงบประมาณ วงเงิน 2,210,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล
การด าเนิ น งานของคณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลและคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามฯและจั ด จ้ า งพนั ก งาน
ทุนหมุนเวียน จานวน 5 อัตรา
(3) กรมการค้าภายใน วงเงิน 2,900,000 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง
เครื่ อ งเข้ า เล่ ม เอกสาร 1 เครื่ อ ง) ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการ คชก. และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ และจัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน จานวน 6 อัตรา
(4) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วงเงิน 1,041,880 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าเบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านปัจจัยการผลิตฯ และจัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน จานวน 3 อัตรา
(5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 1,759,000 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์
(Tablet 1 เครื่ อง) ค่าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชาระหนี้
กองทุนรวมฯ ค่าจัดประชุมชี้แจง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามเร่งรัดหนี้ และจัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน 2 อัตรา
2. ขอยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับจากการผิดนัดชาระหนี้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในการจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2546/47
อนุมัติให้ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับจากการผิดนัดชาระหนี้ ที่เกิดขึ้น (ณ 24 ธ.ค. 56) จานวน
137,860.36 บาท ให้แก่สหกรณ์การเกษตรบ้านแก้ง จากัด จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นลูกหนี้โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2546/47 โดยให้นาดอกเบี้ยและค่าปรับที่ชาระแล้ว
จานวน 100,000 บาท มาหัก ชาระเงินต้นที่กู้ยืมตามสัญญาจานวน 100,000 บาท และให้ยกเว้นดอกเบี้ยและ
ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 – 26 พฤศจิกายน 2557 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ
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3. การติดตามลูกหนี้ค้างชาระเงินกองทุนรวมฯ
มอบหมายคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชาระหนี้กองทุน รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แจ้ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยังไม่ปิดบัญชีหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการไปแล้ว 1 ปี ให้ทาการวิเคราะห์โครงการ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการบริหารเงินกองทุน และเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการอนุมัติโครงการ ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้ฯ สรุปนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรพิจารณาภายใน 3 เดือน
4. รายงานการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
รับทราบรายงานการเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
และข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชี และมอบหมายให้กรมบัญชีกลางนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนินงาน ทุนหมุนเวียน
พ.ศ.2557
5.1 รั บ ทราบตามที่ กรมบั ญชี กลางได้ แจ้ ง ระเบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการขอจั ดตั้ ง
การดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557 ที่กาหนดแนวทางการขอจัดตั้ง การ
ดาเนินงานของทุนหมุนเวียน รวมทั้งการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
5.2 โดยที่กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมี
นายกรั ฐ มนตรี ห รื อรองนายกรั ฐมนตรี ที่น ายกรัฐ มนตรีมอบหมายเป็นประธาน และคณะกรรมการทาหน้าที่
พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการใช้เงิน กองทุนฯ ตาม
วัตถุประสงค์ของระเบียบฯ อยู่แล้ว จึงขอให้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.
2557 ไปก่อน ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการประสานกับกระทรวงการคลังต่อไป
---------------------------ฝ่ายเลขานุการ คชก.
พฤศจิกายน 2557

