สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
ครั้งที่ 2/2556 (ครั้งที่ 232)
วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม 30413 ชั้น 4 (หองกิติยากรวรลักษณ) อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
----------------------คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชว ยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีการประชุม ครั้งที่
2/2556 (ครั้งที่ 232) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 30413 ชั้น 4
(หองกิติยากรวรลักษณ) อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ แลวมีมติ ดังนี้
1. การแกไขปญหาน้ํามันปาลมและราคาผลปาลมตกต่ํา ป 2555-2556 (เพิ่มเติม)
1.1 รับทราบแผนการดําเนินการรับซือ้ น้าํ มันปาลมดิบและแผนการบริหารจัดการน้ํามัน
ปาลมดิบที่องคการคลังสินคารับซือ้ ไวตามโครงการแกไขปญหาน้าํ มันปาลมและราคาผลปาลมตกต่ํา ป 2555 –
2556 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
(1) การบริหารจัดการการรับซื้อผลปาลมและน้ํามันปาลมดิบ
(1.1) ใหมีการขึ้นทะเบียนและรับรองเกษตรกร โดยกําหนดวิธีการและขั้นตอน
การตรวจสอบรับรองเกษตรกรผูป ลูกปาลมน้าํ มันรายยอย ใหเปนไปตามหลักการเดียวกันกับการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ขาว ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรเสนอ
(1.2) ใหโรงงานสกัดฯ รับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรม
สงเสริมการเกษตร ซึ่งตองเปนเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่การผลิตไมเกิน 50 ไร
(1.3) การจั ด สรรโควตาจํ า หน า ยน้ ํา มั น ปาล ม ดิ บ ให แ ก โ รงงานสกั ด เพิ ม่ เติ ม
ปริมาณ 50,000 ตัน ใชเกณฑการจัดสรรใหโรงงานสกัดฯ ทัว่ ประเทศทีส่ กัดน้าํ มันจากเนื้อปาลม (สกัดแยก)
ตามสัดสวนของคาเฉลีย่ ของสตอกคงเหลือทีไ่ ดจากการตรวจสอบ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 และปริมาณ
การผลิตจริงของโรงงานสกัดฯ ในชวง 11 เดือนของป 2555 (มกราคม – พฤศจิกายน 2555) ทัง้ นี้ ใหกัน
โควตากอนการจัดสรรไวรอ ยละ 20 หรือ 10,000 ตัน เพื่อจัดสรรเพิ่มใหแกโรงงานสกัดฯ ที่ใหความรวมมือใน
การแกไขปญหาราคาผลปาลมในรอบที่ 1 อยางดียิ่ง
(2) แนวทางการระบายน้ํามันปาลมดิบที่ อคส.รับซื้อไว
(2.1) ผลิตเปนน้าํ มันพืชปาลมบรรจุขวด ถุงและปบ เพื่อจําหนายใหแกผูบริโภค
ทั่วไป ตามชองทางการจําหนายของภาครัฐและชองทางการจําหนายทางการคาปกติ ประมาณการคาใชจาย
ในการจางผลิตเบื้องตนขวดลิตรละ 9 บาท
(2.2) จํ า หน า ยให โ รงงานเพื่อ ผลิ ตไบโอดี เซล และให การไฟฟ าฝ ายผลิ ตแห ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่ อใชเปนพลังงานความรอน (ผสมน้ํามันเตา) ทั้งนี้ คาดวาจะมีผลขาดทุน จากการ
จําหนายให กฟผ. เนื่องจากราคาน้ํามันปาลมดิบสูงกวาราคาน้ํามันเตาประมาณกิโลกรัมละ 4 บาท
(2.3) จําหนายใหแกผูใชในประเทศ ที่ใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลัก
(2.4) ผลักดันใหมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบไปตางประเทศ
1.2 เห็ น ชอบให องค การคลังสิน คา รับ ซื้อน้ํามัน ปาลมดิ บ จากโรงงานสกัดน้ํามัน ปาล ม
เพิ่มเติมอีก 50,000 ตัน รวมเปน 100,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท เพื่อดูดซับน้ํามันปาลมดิบ
สวนเกินออกจากระบบ ระยะเวลารับซื้อ ธันวาคม 2555 – เมษายน 2556 ระยะเวลาจําหนาย มกราคม –
กันยายน 2556 ระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2556

-2 1.3 ยกเลิกมติคณะกรรมการ คชก. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ในสวนของการอนุมัติ
เงินจายขาดเพื่อเปนคาใชจายในการเก็บสตอกน้ํามันปาลมดิบ และคาใชจายดําเนินงานของ อคส.และสวน
ราชการทีเ่ กีย่ วของ รวมวงเงิน 130.25 ลานบาท เนื่องจากมีการปรับเพิ่มปริมาณเปาหมายน้าํ มันปาลมดิบ
และรายละเอียดคาใชจาย เพื่อใหสอดรับกับแผนการดําเนินการ
1.4 อนุมัติวงเงินจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ตามโครงการแก ไขป ญ หาน้ ํา มั น ปาล มและราคาผลปาลมตกต่ํา ป 2555 – 2556 เพิ่มเติม วงเงิน รวม
1,542.596 ลานบาท แยกเปน
(1) เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น 1,250 ล า นบาท ให อ งค ก ารคลั ง สิ น ค า เพื ่อ ใช เ ป น ทุ น
หมุนเวียนในการรับซื้อน้ํามันปาลมดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่รับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรรายยอยที่ขึ้น
ทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตร เพิ่มเติมอีก 50,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท
(2) เงิ น จ า ยขาดวงเงิ น 292.596 ลานบาท เพื่อ เปน คาใช จายของหนว ยงานที่
เกี่ยวของตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้
(2.1) วงเงิน 282.40 ลานบาท ใหองคการคลังสินคา เพื่อเปนคาใชจายในการ
เก็บสตอกน้ํามันปาลมดิบ ปริมาณ 100,000 ตัน ไดแก คาบริการฝากเก็บ อัตราตันละ 267.50 บาท
คาดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพ ตันละ 214 บาท และคาประกันภัยรอยละ 1 ของมูลคาสินคาฝากเก็บหรือ
ตันละ 250 บาท และเปนคาใชจายดําเนินงานของ อคส และสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก คาจางพนักงาน
และเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก คาเชายานพาหนะ คาใชจายดานเอกสารและประสานงาน
คาใชจายในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จากกระทรวงพาณิชย/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และจั งหวัด ที ่เกี ่ยวข อง และคา ใชจายอืน่ ไดแก คาฝากเก็บน้ํามันปาลมบริสุทธิ์จ ากการแปรรูป
คาบริหารการขาย เปนตน โดยใหถวั จายคาใชจายระหวางรายการได ทั้งนี้ ในเบื้องตนใหเบิกคาใชจายในการ
ผลิตน้ํามันพืชปาลมบรรจุภาชนะจากวงเงินดังกลาว หากไมเพียงพอใหพิจารณาขอรับจัดสรรเพิ่มเติมตอไป
(2.2) วงเงิน 1.996 ลานบาท ใหกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อเปนคาใชจายใน
การประชาสัมพันธการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอย ในพืน้ ที่ 28 จังหวัด
ตามโครงการแกไขปญหาน้าํ มันปาลมและราคาผลปาลมตกต่าํ ป 2555 – 2556 ระยะที่ 2 (50,000 ตัน)
ระยะเวลาโครงการ มกราคม – 30 มิถุนายน 2556
(2.3) วงเงิน 8.20 ลานบาท ใหกรมการคาภายใน เปนคาใชจายในการบริหาร
ติดตามโครงการฯ คาเบี้ยประชุมและคาใชจายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการระบายน้าํ มันปาลมดิบตาม
โครงการฯ และคาใชจายดําเนินงานของจังหวัดที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ให อคส.เบิกคาใชจายในการเก็บสตอกน้ํามันปาลมดิบตามปริมาณและระยะเวลาที่
เกิด ขึ้น จริ ง โดยใหเ รงระบายน้ํามัน ปาลมดิบที่รับ ซื้อไวตามแนวทางที่กําหนด เพื่อนําเงินที่ไดรับจากการ
จําหนายหมุนเวียนรับซื้อน้ํามันปาลมดิบ และสงคืนเงินใหกองทุนรวมฯ โดยเร็ว เพื่อใชในการดูแลสินคาเกษตร
ชนิดอื่น
2. ตัวชี้วัดประเมินผลการดําเนินงานกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ปะจําปงบประมาณ 2556
เห็นชอบตัว ชี้วัดประเมินผลการดําเนินงานกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ประจําป
งบประมาณ 2556 ตามที่กรมบัญชีกลาง ฝายเลขานุการ คชก. สํานักงบประมาณในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนรวมฯ ธ.ก.ส.ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการเรงรัด
ติดตามการชําระหนี้กองทุนรวมฯ และบริษัท ทริส คอรปอเรชัน่ จํากัด ไดรวมกันจัดทํา โดยเกณฑการชี้วัด
ประกอบดวย 4 ดาน รวม 27 ตัวชี้วัด ดังนี้

-3 (1) ดานการเงิน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) มูลคาหนี้สินที่สามารถเรียกเก็บจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 2) การจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา
170 ใหกรมบัญชีกลาง
(2) ดานปฏิบัติการ ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละความสําเร็จของการติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ และการติดตามผลสัมฤทธิข์ องการดําเนิน
โครงการ 2) รอยละของจํานวนเงิน ที่ คชก.อนุมัติโ ครงการดานการสงเสริมและพัฒ นาคุณภาพการผลิต
สินคาเกษตรในปบัญชี 2556 และ 3) จํานวนโครงการที่เจรจาปรับโครงสรางหนี้สําเร็จ
(3) ดานสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 2) การจัดทําแผนปรับปรุงการใหบริการของกองทุนรวมฯ สําหรับการดําเนินงานในปบญ
ั ชี 2557
(4) ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เปนตัวชี้วัดภาคบังคับทีก่ รมบัญชีกลางกําหนดให
ทุกกองทุน/ทุนหมุนเวียนตองมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 20 ตัวชี้วัด ดังนี้
(4.1) บทบาทของคณะกรรมการทุ น หมุ น เวีย น 7 ตั ว ชี้วั ด โดยพิ จ ารณาจากการ
กําหนดทิศทาง การจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนประจําป มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีระบบ
การประเมินผูบริหารระดับสูง มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ครบถวน
(4.2) การบริหารความเสี่ยง 2 ตัวชี้วัด โดยมีการใหความรูความเขาใจในเรื่องการ
บริหารความเสีย่ งแกผูบริหารและพนักงาน และการเตรียมพรอมสําหรับระบบการบริหารความเสีย่ ง
(4.3) การควบคุ มภายใน 6 ตัว ชี้วัด โดยมีก ารจั ดให องค กรมี ส ภาพแวดลอ มการ
ควบคุมภายในที่ครบถวน การจัดใหมีกิจกรรมควบคุมภายในที่ดี และมีการติดตามผลและประเมินผล
(4.4) การตรวจสอบภายใน 2 ตัวชีว้ ัด โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
การปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ
(4.5) การบริ ห ารจั ด การทุ น หมุ น เวี ย น 3 ตั ว ชี ้วั ด โดยมี ก ารจั ด ทํ า แผนแม บ ท
สารสนเทศ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทัง้ นี้ ใหฝายเลขานุการ คชก. นําบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2556 เสนอประธานกรรมการ คชก. ลงนามตอไป
3. คาใชจายดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดําเนินงานโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
เห็นชอบในหลักการใหเพิม่ วงเงินคาใชจายบริหารกองทุนรวม ปงบประมาณ 2556 ให
สํ า นั ก งบประมาณ เพื ่อ เป น ค า ใช จ า ยในการติ ด ผลการดํา เนิน งานของคณะอนุ ก รรมการติด ตามผลการ
ดําเนินงานโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ ใหสํานักงบประมาณจัดทํา
รายละเอียดคาใชจายเสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณาอนุมัติวงเงินดําเนินการตอไป
-----------------------ฝายเลขานุการ คชก.
มกราคม 2556

