ร่าง
สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ครั้งที่ 5/2556 (ครั้งที่ 235)
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 30413 ชั้น 4 (ห้องกิติยากรวรลักษณ์) อาคารสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
------------------------คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2556
(ครั้งที่ 235) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 30413 ชั้น 4 (ห้องกิติยากรวรลักษณ์)
อาคารสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวมฯ ปีงบประมาณ 2557
อนุมัติเงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวมฯ ประจาปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 –
30 กันยายน 2557) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 9,122,830 บาท ดังนี้
(1) กรมบั ญ ชี ก ลาง วงเงิน 931,000 บาท เป็ น ค่ าตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ และจัด จ้ า ง
พนักงานทุนหมุนเวียน จานวน 4 อัตรา
(2) สานักงบประมาณ วงเงิน 2,600,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคณะอนุกรรมการติดตามฯ และจัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน
จานวน 5 อัตรา
(3) กรมการค้าภายใน วงเงิน 2,900,000 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
2 ชุด Tablet 1 เครื่อง เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง และเครื่องเข้าเล่ม 1 เครื่อง) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คชก. และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ และจัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน จานวน 6 อัตรา
(4) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วงเงิน 996,430 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการด้านปัจจัยการผลิตฯ และจัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน จานวน 3 อัตรา
(5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 1,695,400 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชาระหนี้กองทุนรวมฯ ค่าจัดประชุมชี้แจง และจัดจ้างพนักงาน
ทุนหมุนเวียน จานวน 2 อัตรา
2. โครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน
อนุมัติเงินหมุนเวียน จานวน 300 ล้านบาท ให้กรมการค้าภายในดาเนินการตามโครงการ
ช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านราคาและการตลาดสินค้าเกษตรในกรณี
เกิดปัญหาฉุกเฉินต้องรีบดาเนินการโดยเร่งด่วน และไม่สามารถประชุมคณะกรรมการ คชก. ได้ทันท่วงที โดยให้ใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือจ่ายขาด และให้หักค่าใช้จ่ายดาเนินการได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินดาเนินการ

2
ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2559 ทั้งนี้ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาช่วยเหลือด้านราคาและการตลาดสินค้าเกษตรเป็นผู้อนุมัติการใช้เงิน
ชนิดสินค้าเกษตร มาตรการที่จะดาเนินการ ปริมาณ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการช่วยเหลือ และการขาดทุน
ทีเ่ กิดขึ้นจริง โดยให้รายงานผลการอนุมัติใช้วงเงินและการดาเนินการให้ที่ประชุมคณะกรรมการ คชก. ทราบทุกครั้ง
3. การอนุมัติการสูญเสียน้าหนักกระเทียม ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ภาระขาดทุน และขยายระยะเวลาโครงการ
แก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปีการผลิต 2554/55 ของ อ.ต.ก.
3.1 รับทราบผลการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปีการผลิต 2554/55 ของ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยมีปริมาณการรับซื้อกระเทียมรวมทั้งสิ้น 20,634.799 ตัน มูลค่า
719,547,874 บาท และได้จาหน่ายและส่งมอบจริงปริมาณ 11,659.703 ตัน เป็นเงิน 313,938,823.45 บาท
โดยมีภาระขาดทุนจากราคาจาหน่ายกระเทียม 92,616,614.18 บาท และขาดทุนจากน้าหนักกระเทียมสูญหาย
และเสื่อมสภาพ ปริมาณ 8,975.096 ตัน มูลค่า 312,992,436.37 บาท ทั้งนี้ ได้รับชดใช้ค่ากระเทียมเสียหาย
ในช่วงการฝากเก็บ (กระเทียมสุก) จากผู้รับฝาก ปริมาณ 24.882 ตัน เป็นเงิน 868,320 บาท รวมน้าหนักสูญเสีย
กระเทียมตามโครงการฯ สุทธิ 8,950.214 ตัน มูลค่า 312,124,116.37 บาท มีภาระขาดทุนจากการจาหน่าย
กระเทียมรวม 404,740,730.55 บาท
3.2 อนุมัติการสูญเสียน้าหนักกระเทียมที่รับซื้อไว้ตามโครงการแก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปีการผลิต
2554/55 ของ อ.ต.ก. ปริมาณ 8,950.214 ตัน
3.3 อนุมัติให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หักภาระขาดทุนจากการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหา
ราคากระเทียม ปีการผลิต 2554/55 วงเงิน 404,740,730.55 บาท
3.4 อนุมัติเงินจ่ายขาดเพิ่มเติม วงเงิน 12,212,440.15 บาท ให้ อ.ต.ก. เพื่อนาไปชาระค่าฝากเก็บ
กระเทียมที่ค้างจ่ายให้แก่ผู้รับฝากเก็บกระเทียมตามโครงการฯ
3.5 อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาโครงการแก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปีการผลิต 2554/55
จากเดิม “สิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2556” เป็น “สิ้นสุด ตุลาคม 2556 ” เพื่อให้ อ.ต.ก. เบิกจ่ายและชาระค่าฝากเก็บ
ให้ผู้รับฝากตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปิดบัญชีโครงการ
4. (ร่าง) ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้จ่ายหรือขอรับจัดสรรเงินกองทุน
การเก็บรักษาหาประโยชน์ การเบิกจ่าย และการพัสดุ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ....
มอบหมายให้กรมบัญชีกลางส่ง (ร่าง) ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใช้จ่ายหรือขอรับจัดสรรเงินกองทุน การเก็บรักษาหาประโยชน์ การเบิกจ่าย และการพัสดุ กองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.... ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แก้ไขระเบียบ ดังกล่าว
โดยส่งความเห็นให้กรมบัญชีกลางภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อรวบรวมประมวลและสรุปรายละเอียดนาเสนอคณะกรรมการ
คชก. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
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5. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนขนาดแรงม้าของเครื่องจักรกลการเกษตรตามรายละเอียดการดาเนินโครงการ
พัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง จากเดิม ไม่ต่ากว่า 130 แรงม้า เป็น ขนาดไม่ต่ากว่า 105 แรงม้า
ตามมติคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ
ทั้งนี้ ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานความคืบหน้าผลดาเนินโครงการให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาทุกปี
6. การยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชาระหนี้ตามโครงการแปรรูปลาไยอบแห้ง ปี 2545
อนุมัติให้ย กเว้นเบี้ย ปรับ จากการผิ ดนัดชาระหนี้ ตามกรอบแนวทางการติดตามการชาระหนี้
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงรายและลาพูน ซึ่งเป็นลูกหนี้โครงการแปรรูป
ลาไยอบแห้ง ปี 2545 จานวน 2 กลุ่ม รวมจานวน 5,689,826.75 บาท แยกเป็น กลุ่มเกษตรกรทาสวนแม่เย็น
จังหวัดเชียงราย จานวน 5,321,665.93 บาท และกลุ่มเกษตรกรทาไร่ตาบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน จานวน
368,160.82 บาท ซึ่งได้ชาระคืนเงินต้นครบถ้วนตามจานวนแล้ว เพื่อปรับลดภาระหนี้และตัดออกจากบัญชีลูกหนี้คงค้าง
ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรอื่นที่กรมวิชาการเกษตรได้ติดตามเร่งรัดหนี้และกลุ่ม
เกษตรกรลูกหนี้ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยให้กรมวิชาการเกษตรเร่งรัดตรวจสอบดาเนินการสาหรับกลุ่ม
เกษตรกรลูกหนี้โครงการที่เหลือ โดยใช้กรอบแนวทางเช่นเดียวกันเพื่อให้สามารถปิดบัญชีโครงการได้โดยเร็ว
7. การยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย โครงการผลักดันและเร่งรัดการตลาดลาไย
ปี 2543 (เพิ่มเติม)
อนุมัติให้ย กเว้นเบี้ย ปรับ จากการผิ ดนัดชาระหนี้ ตามกรอบแนวทางการติดตามการชาระหนี้
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่เกษตรกรลูกหนี้โครงการผลักดันและเร่งรัดการตลาดลาไยปี 2543 (เพิ่มเติม)
จานวน 2 ราย รวมจานวน 251,005.48 บาท แยกเป็น นายวันชัย ประกัตฐโกมล จานวน 130,689.04 บาท
และนายสุริยัน พรหมเสน จานวน 120,316.44 บาท ซึ่งได้ชาระคืนเงินต้นครบตามจานวนแล้ว เพื่อปรับลด
ภาระหนี้และตัดออกจากบัญชีลูกหนี้คงค้างตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรและ
เกษตรกรรายอื่นที่กรมวิชาการเกษตรได้ติดตามเร่งรัดหนี้ โดยลูกหนี้ต้องดาเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยให้
กรมวิชาการเกษตรเร่งรัดตรวจสอบดาเนินการสาหรับลูกหนี้โครงการฯ ที่เหลือ โดยใช้กรอบแนวทางเช่นเดียวกัน
เพื่อให้สามารถปิดบัญชีโครงการได้โดยเร็ว
8. การยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชาระหนี้ตามโครงการระบายผลผลิตทุเรียนออกนอกแหล่งผลิต ปี 2543
อนุมัติให้ย กเว้นเบี้ย ปรับ จากการผิ ดนัดชาระหนี้ ตามกรอบแนวทางการติดตามการชาระหนี้
กองทุน รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนเกวียนหัก อาเภอขลุ ง จังหวัดจันทบุรี
ลูกหนี้ตามโครงการระบายผลผลิตทุเรียนออกนอกแหล่งผลิต ปี 2543 จานวน 19,607.09 บาท (คิดค่าปรับ
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 52 – 31 มี.ค. 56) ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการปิดบัญชีโครงการฯ
โดยด่วนต่อไป
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9. การขยายระยะเวลาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลาไย ปี 2555
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลาไย ปี 2555 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
จากเดิม “สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2556” เป็น “สิ้นสุด 3๑ ธันวาคม 2556” เพื่อดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและเบิกจ่ายเงินค่าชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการส่งเสริมการแปรรูปลาไย (อบแห้งทั้งเปลือกและเนื้อสีทอง)
ตามโครงการให้แล้วเสร็จและปิดบัญชีโครงการ
10. การขยายระยะเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555 จากเดิม “สิ้นสุ ด 20
กรกฎาคม 2556” เป็น “สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556” ตามที่สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเสนอ เพื่อให้
จังหวัดนครศรีธรรมราชดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้อร้องเรียนการทุจริตให้เป็นที่ยุติและเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ
11. การขยายระยะเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร
เนื่องจากสถานการณ์ตลาดสุกรเข้าสู่ภาวะปกติและไม่มีปัญหาด้านราคา จึง เห็นควรให้ยุติการ
ดาเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรตามระยะเวลาที่กาหนดไว้เดิม และให้กรมปศุสัตว์ปิดบัญชีและส่งเงินคืน
กองทุนรวมฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาให้ กรมปศุสัตว์จัดทาโครงการเสนอ
คณะกรรมการ คชก. พิจารณาต่อไป
12. การอนุมัติหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหนี้กับกลุ่มเกษตรกรที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี กรณีคดีมีทุนทรัพย์เกินกว่า
2 ล้านบาท ตามโครงการแปรรูปลาไยอบแห้ง ปี 2545
อนุมัติหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหนี้กับกลุ่มเกษตรกรที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี กรณีคดีมีทุนทรัพย์
เกินกว่า 2 ล้านบาท ตามโครงการแปรรูปลาไยอบแห้ง ปี 2545 ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ ดังนี้
1) ชาระเงินต้นพร้อมค่าปรับผิดนัดชาระ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ศาลพิพากษาตามยอม ให้คิด
ค่าปรับผิดนัดชาระอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัดชาระจนถึงวันเจรจาไกล่เกลี่ย
2) ชาระเงินต้นพร้อมค่าปรับผิดนัดชาระ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ศาลพิพากษาตามยอม ให้คิด
ค่าปรับผิดนัดชาระอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัดชาระจนถึงวันเจรจาไกล่เกลี่ย
3) ชาระเงินต้นพร้อมค่าปรับผิดนัดชาระ ภายใน ๒ ปี นับจากวันที่ศาลพิพากษาตามยอม ให้คิด
ค่าปรับผิดนัดชาระอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัดชาระจนถึงวันเจรจาไกล่เกลี่ย
4) ชาระเงินต้นพร้อมค่าปรับผิดนัดชาระ ภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ศาลพิพากษาตามยอม ให้คิด
ค่าปรับผิดนัดชาระอัตราร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัดชาระจนถึงวันเจรจาไกล่เกลี่ย

5
13. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน “โครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง
ฤดูการผลิตปี 2554/55”
รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามโครงการแก้ไขปัญหา
ราคาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/55 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
(1) มอบหมายองค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินโครงการฯ จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
และผลความก้าวหน้าการดาเนินคดี และรายงานให้ คชก. ทราบ
(2) มอบหมายฝ่ายเลขานุการ คชก. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบตามข้อเสนอแนะของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการดาเนินโครงการช่วยเหลือสินค้าหอมแดง เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการวางแผน
ควบคุม และกากับดูแลการช่วยเหลือสินค้าเกษตรอื่น ๆ ต่อไปด้วย
----------------------------ฝ่ายเลขานุการ คชก.
ตุลาคม 2556

รับรองสรุปผลการประชุม
(นายสมชาติ สร้อยทอง)
อธิบดีกรมการค้าภายใน
กรรมการและเลขานุการ

