1
รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของ
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ครั้งที่ 3/๒๕60
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอุไรกุล สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นางจันทร์ธิดา มีเดช
รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
ผู้อานวยการสานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
4. นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์
นักบัญชีชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
7. นายพงศ์กูรวิรัตนานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. นางสาวลภัสรดา เป็งอ้าย
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
6. นายประสาน พูลเวช
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8. นางสาวนฤมล ตัณฑิกุล
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
ผู้แทนกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า
9. นายเอกราช ตรีลพ
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
อนุกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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ผู้ชี้แจง
1. นางสาวชูศรี พูลศิริ
2.
3.
4.
5.
6.

นายสมฤทธิ์ เขียวขา
นางสาวกนกพร วรรณนรากุล
นายวัชรา ปลอกใหม่
นางสาวอรุณ แก้วขาว
นายจรวย ขลิบเคลื่อน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเสาวนีย์ กองวิบูลศิริ
2. นางสาวเบญจมาศ วรรณธรรม
3. นายเมธี จันต๊ะ
4. นางสุดา ปั้นประสม
5. นายดรงค ติระดารงค์กุล
6. นายธนวัฒน์ อุดมสิน
7. นายเอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์
8. นางสาวอัจฉรา ศิลาพงษ์
9. นางสาวสุจิตรา สารพล
10. นางสาวมาดี อโศกธรรมรังสี

สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 9.3๐ น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2๕60เมื่อวันที8่ สิงหาคม 2560
อนุกรรมการและเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕60นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการ
ประชุม มีจานวน 15 หน้า ส่งให้อนุกรรมการทุกท่านพิจารณา ปรากฏว่าไม่มีคณะอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไข
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕60
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 สถานะการเงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า
1.กองทุ น ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต ภาคเกษตรฯ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ2549 – 2560รวมเป็นเงิน818 ล้านบาท
2. ตั้งแต่ปี 2549 – 15 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริห ารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงิน
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 776,519,083.28บาท แยกเป็นเงินยืม
ปลอดดอกเบี้ย324,322,500.00 บาท และจ่ายขาด 452,196,583.28บาท
3.ณ วั น ที่ 15 กั น ยายน 2560กองทุ น ฯ มี เ งิ น สดจ านวน 210,241,258.24บาท
ในจานวนนี้มีภาระผูกพั นที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้ว ตั้งแต่ปี 2549-2560 จานวน
3,709,650.93 บาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน
206,531,607.31บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 3.2 ผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุม ว่า ตั้ งแต่ปี 2 549 – 15 กันยายน 2560
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ
11 ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา กาแฟ ปาล์มน้ามัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคเนื้อ โคนม
และสุกร เป็นเงิน776,519,083.28บาท แยกเป็น
- เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 324,322,500.00 บาท
- เงินจ่ายขาด 452,196,583.28บาท
ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการติดตามการชาระคืนเงินยืมและผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ แล้ว
สรุปได้ดังนี้
1) การส่งชาระคืนเงินยืม
ณ วันที่ 15กันยายน 2560 มีโครงการที่ครบกาหนดชาระคืนเงินตามแผนแล้ว 14 โครงการ
เป็นเงินจานวน130,939,238บาท และกองทุนฯ ได้รับชาระคืนเงินจานวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้กองทุนฯ
ยังมีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระอีกจานวน 192,383,262 บาท
2) ผลการดาเนินงานของโครงการ
ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามโครงการจานวน 17 โครงการ พบว่า โครงการสามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้เงิน
มติที่ประชุม
รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานที่ประชุมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอโครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต กาแฟของกลุ่ ม เกษตรกรท าสวนเขาทะลุ เ พื ่อ ขอรับ เงิน สนับ สนุน จากกองทุน
ปรับ โครงสร้า งการผลิต ภาคเกษตรเพื่อ เพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ
ได้นาโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้
เบื้องต้นของโครงการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 แล้ว ที่ประชุมมีมติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ พิจารณาต่อไป
หลักการและเหตุผล
ตาบลเขาทะลุมีพื้นที่ปลูกกาแฟเป็นอันดับหนึ่งของอาเภอสวี และจังหวัดชุมพร แต่ในปัจจุบัน
กลั บมีเนื้ อที่ให้ ผลผลิ ตลดลงอย่ างต่อเนื่ อง โดยเกษตรกรได้หันมาปลู กพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนรวมทั้งการ
ปลูกแซมในแปลงกาแฟ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน และทุเรียน เมื่อเริ่มให้ผลผลิตเกษตรกรจึงโค่นต้นกาแฟ
แม้ว่าราคากาแฟในปีที่ผ่านมาจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้น ทาให้ไม่สามารถจูงใจให้เกษตรกร
ปลูกต่อไป จังหวัดที่มีการโค่นต้นกาแฟมาก ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี แม้ภาครัฐมีโครงการ
ปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร เน้นลดพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อให้ต้นกาแฟได้รับ
การดูแลอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตกาแฟได้ จากสถานการณ์ผลผลิตกาแฟต่อไร่ลดลง
ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง และมี คู่ แ ข่ ง ผลิ ต กาแฟส าเร็ จ รู ป เพิ่ ม มากขึ้ น หลายราย วั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ใช้ ใ นการผลิ ต
ไม่เพียงพอต่อการผลิตและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภค ประกอบกับการเปิด AEC หากมีการ
นาเข้าได้ในอัตราภาษีร้อยละ 0จะทาให้มีการนาเข้ากาแฟจากประเทศเวียดนาม ผู้ส่งออกรายใหญ่ติด 1 ใน 3
ของโลกซึ่งมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ากว่าไทยมาก
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตกาแฟของสมาชิกและสร้างความเชื่อมั่นด้านอาชีพให้เกษตรกร
ผู้ปลูกกาแฟตาบลเขาทะลุ จึงจาเป็นต้องมีวัตถุดิบสารองเพื่อรองรับการผลิต แต่เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรทาสวน
เขาทะลุ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการสารองวัตถุดิบเพื่อผลิตกาแฟผงสาเร็จรูป และอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อใช้
สาหรับกระบวนการผลิตมีไม่เพียงพอ การพัฒนาด้านคุณภาพสินค้ากาแฟของกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้หาก กลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ มีเงินทุนหมุนเวียนในการสารองวัตถุดิบเพื่อผลิตกาแฟ
และมีอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยจะสามารถพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตซึ่งเกิดจากการ
บรรจุที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งการดาเนินโครงการจะทาให้สมาชิกในตาบลเขาทะลุ อยู่ดีกินดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และสามารถนาไปปรับปรุงคุณภาพการผลิตกาแฟให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าในระดับ การผลิต การตลาด แบบครบวงจร
และมีความหลากหลายต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟของกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุให้เป็นที่ต้องการของตลาดและ
ยกระดับคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
เป้าหมาย
1) อบรมและจัดทาแปลงกาแฟต้นแบบให้กับเกษตรกรนาร่อง จานวน 10 ราย
2) อบรมให้ความรู้การปลูกกาแฟแก่เกษตรกรขยายผล จานวน 150 ราย
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3) เพิ่มประสิทธิภาพผลิตกาแฟผลสาเร็จรูป 3 IN 1 โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 10
4) อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการตลาด จานวน 450 ราย
วิธีดาเนินการ
1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ
คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ
2. ไม่เคยร่วมโครงการเดิมของกองทุนฯ
3. สมาชิกต้องไม่เคยผิดสัญญากับกลุ่มฯ
4. พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวน
1.1) กิจกรรมการอบรมเกษตรกรนาร่อง เป็นการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร
สมาชิกที่มีความตั้งใจและต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในโครงการฯ โดยการฝึ กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปลูกกาแฟให้แก่เกษตรกรนาร่อง จานวน 10 ราย ดาเนินการโดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับกลุ่มเกษตรกร
ทาสวนเขาทะลุ
1.2) กิจกรรมจัดทาแปลงกาแฟต้นแบบ ดาเนินการจัดทาแปลงนาร่องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟและลดต้นทุนการผลิต ทาให้กาแฟที่ผลิตได้มีคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยดาเนินการจัดทาแปลงละ 1 ไร่ ต่อเกษตรกรนาร่อง 1 ราย โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตกาแฟ การจัดการดิน และการปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกษตรดี
ที่เหมาะสม ดาเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร
1.3) กิจกรรมการอบรมเกษตรกรขยายผล หลังจากเกษตรกรนาร่องดาเนินการ
จัดทาแปลงด้วยตนเองจนเห็นถึงผลสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็น
รูปธรรมแล้ว นอกจากจะนาไปขยายผลในพื้นที่ดินของตนเองแล้ว เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง สมาชิกของกลุ่มฯ
ทาให้ เกิ ดความสนใจโดยกิจ กรรมเป็ น การอบรมให้ ความรู้ และร่ว มแลกเปลี่ ยนความรู้ /ประสบการณ์กั บ
เกษตรกรนาร่อง โดยคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ปีละ 50 ราย จานวน 3 ปี รวมเป็น
150 ราย ซึ่งเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในโครงการฯ ดาเนินการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ
2) กิจกรรมพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร
2.1) กิจกรรมด้านการผลิต ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงงานแปรรูปเดิมให้มี
อุป กรณ์ที่ทันสมัย และสามารถรองรับ การผลิ ตกาแฟในพื้นที่กลุ่ มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ หมู่ 5 ตาบล
เขาทะลุ อาเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ 3 IN 1 โดยจัดซื้ออุปกรณ์ได้แก่
เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตกาแฟ 3 IN 1 ซึ่งการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย จะสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียกาแฟสาเร็จรูปซองละ 0.5 – 2 กรัม เนื่องจากเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติเดิม
ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งหากใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยจะสามารถลดการสูญเสียได้เฉลี่ยปีละ 55.04 ตัน คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 6.6 ล้านบาท ดาเนินการโดยส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ
2.2) กิจกรรมด้านการตลาดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ด้านการตลาด โดย
การเริ่มต้นจากต้นน้าไปปลายน้า วิทยากรให้ความรู้จากการคัดเลือกต้นพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บผลผลิต
กาแฟ เป้าหมายปีละ 150 ราย จานวน 3 ปี รวม 450 ราย
2.2.1 อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกด้านการตลาด
2.2.2 ประสานงานเครือข่ายผู้ผลิตกาแฟ และจัดทาเงื่อนไขต่างๆ
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2.2.3 เจรจาและตกลงทาสัญญาการซื้อขายในรูปแบบ Contract Farming
2.2.4 ประสานงานกับผู้ประกอบการจาหน่ายกาแฟสาเร็จรูปตามกลไกตลาด
ระยะเวลาดาเนินการ 7 ปี นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติโครงการได้รับเงินโอนจากกองทุน FTA

-

งบประมาณ22,661260 บาท แยกเป็น
1. เงินจ่ายขาด จานวน 2,728,860 บาทดังนี้
1.1) กรมวิชาการเกษตรจานวน 1,967,920 บาทแยกเป็น
- สารวจวิเคราะห์/จัดทาแปลงต้นแบบ
1,741,120 บาท
การติดตามให้คาแนะนาปรึกษา
226,800 บาท
1.2) กรมส่งเสริมการเกษตร จานวนเงิน 451,800 บาท แยกเป็น
อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตและขยายผล
186,600บาท
การติดตามให้คาแนะนาปรึกษา
265,200 บาท
1.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 309,140 บาท แยกเป็น
- อบรมให้ความรู้ด้านการตลาด
213,300 บาท
การติดตามให้คาแนะนาปรึกษา
95,840 บาท
2. เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จานวน 19,932,400.00 บาท ดังนี้
2.1) เงินทุนหมุนเวียนซื้อกาแฟดิบ
6,000,000.00 บาท
2.2) จัดหาอุปกรณ์
- เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ
10,272,000.00 บาท
2.3) เงินทุนหมุนเวียนซื้อวัสดุ
- ม้วนฟิล์มบรรจุกาแฟสาเร็จรูป(2 เดือน) 2,350,000.00 บาท
940 ม้วนๆละ 2,500 บาท
- ซองบรรจุกาแฟสาเร็จรูป(2 เดือน)982,800.00 บาท
327,600 ซองๆละ 3 บาท
- กล่องกระดาษ(2 เดือน) 327,600.00 บาท
กล่องกระดาษ 18,200 ใบๆละ 18 บาท
แผนการชาระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย
ปลอดการชาระเงิน 2 ปี เริ่มชาระคืนตั้งแต่ปีที่ 3– ปีที่ 7 ดังนี้
สิ้นปีที่
ชาระคืนเงินต้น (บาท)
ยอดหนี้คงเหลือ (บาท)
1-2
3
4
5
6
7
รวม

ปลอดการชาระเงินคืน
1,993,240.00
2,989,860.00
3,986,480.00
4,983,100.00
5,979,720.00
19,932,240.00

19,932,240.00
17,936,160.00
14,949,300.00
10,962,820.00
5,979,720.00
-
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ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ
2) เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้นทุนการผลิตกาแฟ 3 IN 1 ของสหกรณ์ฯ ลดลงร้อยละ 10
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1)สามารถพัฒนาคุณภาพกาแฟของกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุให้ได้มาตรฐานระดับสากล
2) สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
3) สามารถส่งเสริมและพัฒนากาแฟเขาทะลุให้เป็นที่ต้องการของตลาดและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
4) สามารถรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าระดับการปลูก การผลิต การตลาด แบบครบวงจร
5) สามารถแปรรูปผลผลิตกาแฟไปสู่ความหลากหลายต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
6) สามารถลดผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
ความเห็นที่ประชุม
อนุกรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ ไม่ขัดข้องและควรให้การสนับสนุน แต่ใน
ส่วนของกิจกรรมการฝึกอบรมที่กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอขอ
งบประมาณมานั้น น่าจะเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่ต้องดาเนินการโดยใช้งบประมาณประจาปีของส่วน
ราชการที่มีอยู่แล้ว เหตุใดทั้ง 3 หน่วยงานจะต้องของบประมาณเพิ่มเติมมายังกองทุนด้วย และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่ามีการฝึกอบรมเพียง 2 วัน แต่ขอค่าใช้จ่ายเพื่อการติดตามมากถึง 20 ครั้ง ซึ่งดูแล้ วไม่
สอดคล้องกัน
ผู้ชี้แจง (นายวัชรา ปลอดใหม่ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ) ชี้แจงว่า งบประมาณที่ส่วน
ราชการขอรับการสนับสนุนตามโครงการนี้ เป็นค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอบรม และงบประมาณด้าน
ให้คาปรึกษาและแนะนาการดาเนินงานตามโครงการ ซึ่งไม่สามารถใช้เงินงบประมาณปกติ ของส่วนราชการมา
ดาเนินการได้ เนื่องจาก งบประมาณปกติ จะต้องนาไปใช้ตามแผนงานโครงการที่ผูกพันไว้ตามที่หน่วยงานได้
เสนอของบประมาณ แต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่นอกแผนงานโครงการของหน่วยงาน ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมของโครงการนี้ประสบผลสาเร็จ จึงจาเป็นต้องเสนอของบประมาณดังกล่าวมายัง
กองทุน ฯ ส าหรั บ ค่า ใช้ จ่ ายเพื่อ การติด ตามที่พ บว่า มีการเสนอขอหลายครั้ ง เนื่อ งจากการติ ดตามจะต้อ ง
ดาเนินการตลอดระยะเวลาโครงการ คือ 7 ปี และจะติดตามโดยหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่ง
การติดตามจะติดตามผลหลั งการฝึกอบรมว่าเกษตรกรมีการนาความรู้ไปปฏิบัติหรือไม่ การติดตามเพื่อให้
คาแนะนา การให้คาปรึกษา การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนการติดตามเพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรคต่างๆ
อนุ ก รรมการ (นายพงศ์กู ร วิ รั ต นานั น ท์ ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) สอบถามว่า ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้ดาเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก เพื่อผลิต
กาแฟ 3 in 1 จาหน่ายอยู่แล้วซึ่งจะมีเป้าหมายการผลิตและการตลาดอยู่ระดับหนึ่ง แต่การที่กลุ่มฯ จะดาเนิน
โครงการใหม่ซึ่งจะมีการผลิตที่มากกว่าปัจจุบัน กลุ่มฯ ได้มีการประมาณการด้านการตลาดในอนาคตไว้อย่างไร
บ้ า ง มี เ ป้ า หมายเพิ่ ม เติ ม มากกว่ า ปั จ จุ บั น บ้ า งหรื อ ไม่ มี แ หล่ ง จ าหน่ า ยรายอื่ น ๆ หรื อ ช่ อ งทางการค้ า ที่
นอกเหนือจากคู่ค้าเดิมหรือไม่ เพราะถ้าเราจะขยายตลาดตามรายละเอียดในโครงการ เราควรมีแหล่งจาหน่าย
หรือคู่ค้าเพิ่มขึ้น และจากรายละเอียดการชาระเงินคืนที่ระบุ ว่าในปีที่ 7 จะส่งคืนจานวน 5.97 ล้านบาท ทาง
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กลุ่มจะพอมีกาลังส่งเงินจานวนดังกล่าวคืนกองทุนได้หรือไม่ ทั้งนี้ ควรมีรายงานฐานะทางการเงินของกลุ่มฯ ใน
ปัจจุบันและย้อนหลังไปเป็นเวลา 3 ปี เป็นข้อมูลประกอบโครงการมาด้วย
อนุกรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า เหตุใดจึง
ต้องมีการฝึกอบรมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้ผลิตเมล็ดกาแฟเพื่อ
จาหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ ซึ่งกิจกรรมด้านการตลาดน่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่จะต้องดาเนินการ และยัง
เห็นว่าการฝึกอบรมด้านการตลาดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเป็นการฝึกอบรมตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลาย
น้า ซึ่งจะไปซ้าซ้อนกับกิจกรรมการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนและ
ไม่เป็นการของงบประมาณที่ซ้าซ้อนกัน ควรเพิ่มรายละเอียดข้อมูลงบประมาณการอบรมของกรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการอบรมของส่วนราชการให้
ชัดเจน
ผู้ชี้แจง (นายวัชรา ปลอดใหม่ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร ไว้รองรับสินค้าของเกษตรกรอยู่ทุกจังหวัด ในส่วน
กิจกรรมการอบรมด้านการตลาดนั้น เป็นเรื่องอบรมให้ความรู้การผลิตเมล็ดกาแฟให้มีคุณภาพ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
สามารถนามาผลิตกาแฟ 3 in 1 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ และหากทางสหกรณ์ไม่ได้ลงไปอบรมให้
ความรู้แก่ส มาชิก อาจจะทาให้ผ ลผลิ ตไม่ได้ตามเป้าหมายตามตัว ชี้วัดในโครงการ นอกจากนี้ จะมีการเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ทางด้านการตลาดมาให้ความรู้แก่สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มฯ เพิ่มเติมด้วย
ผู้ชี้แจง (นายจรวย ขลิบเคลื่อน ประธานกลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ ) ได้ชี้แจงว่า กลุ่ ม
ประมาณการแล้วว่า แผนการตลาดที่วางไว้จะสามารถดาเนินการได้ และจะสามารถส่งเงินคืนกองทุนฯ ได้ตาม
แผน เพราะตลาดกาแฟของกลุ่มฯ ยังมีความต้องการจากลูกค้าอีกมากจึง ไม่มีความเสี่ยงในด้านการตลาด จึง
มั่นใจว่าจะดาเนินโครงการได้ตามแผนที่วางไว้
อนุกรรมการ (นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สอบถาม
ว่า ในกิจกรรมการจัดทาแปลงต้นแบบที่กรมวิชาการเกษตรเสนอมา มีงบประมาณด้านจัดจ้างนักวิชาการ และ
จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ และยังมีงบประมาณสาหรับจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเพื่อการจัดจ้างในส่วนนี้มี
ความซ้ากันหรือไม่ สาหรับตัวชี้วัดของโครงการที่กล่าวว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนั้น ยังไม่มีการกาหนด
ระดับเพิ่มขึ้นของรายได้เพื่อใช้สาหรับการชี้วัดความสาเร็จ
มติที่ประชุม
1. ให้ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ปรับปรุงรายละเอียดโครงการปรับโครงสร้างสิ นค้ากาแฟกลุ่ ม
เกษตรกรทาสวนเขาทะลุ ตามความเห็นของที่ประชุม
2. เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาโครงการฯ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อ 1 เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.2 ขอขยายเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับ
การแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕7 อนุมัติโครงการพัฒนา
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ศักยภาพฟาร์ มโคนมของสมาชิก (Smart Farm)เพื่อรองรั บการแข่ งขั นจากการเปิ ดการค้าเสรี FTA ของ
กรมส่งเสริ มสหกรณ์ (กสส.) โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน จานวน จานวน 77,690,000 บาท แยกเป็นเงิน
จ่ายขาดจานวน 4,190,000 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจานวน 73,500,000 บาท ระยะเวลาโครงการ
6 ปี ระยะเวลาสิ้ นสุ ดโครงการ 6 ปี 6 เดือน นั บตั้งแต่วั นที่ ได้รั บเงิ นจากกองทุ นฯ แบ่งเป็ นระยะเวลาการ
ดาเนินงาน 6 ปี ระยะเวลาการจัดทาเอกสารเพื่อปิดโครงการของหน่วยงานต่างๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุด
การดาเนินโครงการ มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงิน 6 ปี ทุกวันที่ 29 มิถุนายนของแต่ละปี เริ่มชาระคืน
ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 – ปีที่ 6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,500,000 บาท
2.คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕๕9 เห็นชอบให้ กสส.
ขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm)เพื่อรองรับการแข่งขัน
จากการเปิดการค้าเสรี FTA ปีที่ 1 กิจกรรมก่อสร้างอาคารโรงเรือนและการติดตั้งอุปกรณ์ชุดเครื่องรีดนม ออกไป
อีก 2 ปี 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินโครงการในปีที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นสิ้นสุด
ระยะเวลาดาเนินโครงการในปีที่ 1 ในเดือน ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริง
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้โอนเงินให้ กสส. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการปีที่ ๑ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จานวน 74,900,000 บาท ส่งผลให้เริ่มนับ
ระยะเวลาการดาเนินงานตั้งแต่วันที่โอนเงินจากกองทุนฯ ให้ กสส. โดยมีกาหนดระยะเวลาการชาระคืน ดังนี้
งวดที่ ๑ - 3
ปลอดการชาระหนี้
งวดที่ 4 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕61
จานวน
งวดที่ 5 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕62
จานวน
งวดที่ 6 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕63
จานวน

15,0๐๐,๐๐๐
25,0๐๐,๐๐๐
33,5๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

2.2 สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด ในฐานะเจ้าของโครงการได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่ปีที่ 1
(สิ้นสุดระยะเวลาโครงการในปีที่ 1 ธันวาคม 2560) โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1) อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนม
และหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) จัดทาระบบ Cooling tank เพื่อจัดเก็บ
และรักษาคุณภาพน้านมดิบ
3) สร้างโรงเรือนและระบบการรีดนมโคในระบบปิด
แบบอัตโนมัติ

50 ราย

50 ราย (ร้อยละ 100.00)

50 แท้งค์

48 แท้งค์ (ร้อยละ 96.00)

50 ฟาร์ม

48ฟาร์ม (ร้อยละ 96.00)

50 ฟาร์ม

30ฟาร์ม (ร้อยละ 60.00)

4) จัดหาโคนมเพศเมียพันธุ์โฮลสไตรฟรีเชียน
(ฟาร์มละ 10 ตัว)
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ข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ทาสัญญาให้กู้ยืมเงินตามโครงการดังกล่าวกับสหกรณ์
โคนมวังน้าเย็น จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฯ โดยกาหนดให้ชาระเงินคืนเป็นรายปี ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม
ของทุก ปี โดยปลอดการช าระเงินคืนในปี ที่ 1 - 3 และเริ่ มช าระคืนตั้งแต่สิ้ นปี ที่ 4 – 6 รวมเป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น
73,500,000 บาท และต้องชาระเงินคืนกองทุนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งล่ าช้ากว่า
กาหนดชาระคืนระหว่าง กสส. กับกองทุนฯ ทาให้ กสส. ไม่สามารถชาระเงินคืนได้ตามกาหนดเวลาที่ได้ทาบันทึก
คารับรองไว้กับกองทุนฯ ตามข้อ 2.1 ดังนั้น เพื่อให้กาหนดเวลาชาระคืนสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
กสส. จึงขอขยายระยะเวลาการชาระหนี้คืนกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการรับชาระเงินคืนจากสหกรณ์
โคนมวังน้าเย็น จากัด จากเดิมที่กาหนดไว้ตามข้อ 2.1 เป็น
งวดที่ ๑ - 3
ปลอดการชาระหนี้
งวดที่ 4 ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 จานวน
งวดที่ 5 ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕62 จานวน
งวดที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕63 จานวน

15,0๐๐,๐๐๐
25,0๐๐,๐๐๐
33,5๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
1. การขยายระยะเวลาการช าระคืน เปลี่ ยนแปลงแผนการด าเนิ นงานแผนการใช้เงิ นหรื อ
กิจกรรมการดาเนินงานภายในงบเดียวกัน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระคืน และการใช้เงินเหลื่อมปีอยู่ในอานาจ
ของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองโครงการ ฯ ตามคาสั่ งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่ 2/2559 ลงวันที่
27 กันยายน 2559
2. การกาหนดระยะเวลาการชาระเงินจะนับจากวันที่โอนเงินให้กับหน่วยงาน โดยสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรได้โอนเงินโครงการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังนั้นในบันทึก
คารับรอง จึงกาหนดระยะเวลาชาระเงินในงวดที่ 1 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕61 ตามมติคณะกรรมการฯ
ที่กาหนดให้ชาระเงินงวดที่ 1 ในปีที่ 4 ในขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้โอนเงินไปให้สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
ในวั น ที่ 7 กรกฎาคม 2557 และสั ญญาระหว่ า งกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กั บสหกรณ์ โ คนมวั งน้ าเย็ น จ ากั ด
ได้กาหนดวันในชาระเงินคืนกองทุนงวดที่ 1 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 จึงทาให้เกิดการเหลื่อมกันของ
ระยะเวลาในการชาระเงินขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สัญญาดังกล่าวสอดคล้องต้องตรงกันจึงเห็นสมควรขยายระยะเวลา
ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ
ประเด็นเพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็ น ชอบการขยายระยะเวลาการช าระเงิ น คื น กองทุ น ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต
ภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก
(Smart Farm)เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA ดังนี้
งวดที่

จานวนเงิน (บาท)

4
5
6
รวม

15,0๐๐,๐๐๐
25,0๐๐,๐๐๐
33,5๐๐,๐๐๐
73,500,000

กาหนดชาระคืน
เดิม
ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 61
ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 62
ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 63

ข้อเสนอใหม่
ภายในเดือน ก.ค. 61
ภายในเดือน ก.ค. 62
ภายในเดือน ก.ค. 63
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ประธาน ให้ความเห็นว่า การเสนอขอขยายระยะเวลาครั้งนี้เพื่อเป็นการปรับระยะเวลาชาระ
คืนเงินของโครงการให้สอดคล้องตามสัญญาเงินกู้ยืมที่สหกรณ์ได้ทาไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเป็นการ
ขยายระยะเวลาออกไปเพียง 1 เดือน ซึ่งหากระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระคืนของสหกรณ์ล้าช้ากว่าระยะเวลา
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องส่งชาระคืนเงินกองทุนฯ อาจทาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่มีรายได้เพื่อส่งชาระกองทุน
ได้ภายในกาหนด จึงควรปรับแผนให้ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบขยายระยะเวลาการชาระเงินคืน กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อ
รองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมเป็น ดังนี้
ปีที่
1
2
3
4
5
6

กาหนดชาระคืน
ปลอดการชาระคืน
ปลอดการชาระคืน
ปลอดการชาระคืน
ภายใน 31 ก.ค. 61
ภายใน 31 ก.ค. 62
ภายใน 31 ก.ค. 63

จานวนเงิน (บาท)
15,0๐๐,๐๐๐
25,0๐๐,๐๐๐
33,5๐๐,๐๐๐
73,500,000

รวม

วาระที่ 4.3 ขอขยายระยะเวลาคืนเงินโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ของสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย
อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า
1.คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ มีมติครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบให้สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา
งบประมาณ ๖,๘๑๖,๖๐๐ บาท (เป็นเงินจ่ายขาด ๑,๔๕๕,๘๐๐บาท เป็นเงินหมุนเวียน ๕,๓๖๐,๘๐๐ บาท)
2. ปัจจุบันโครงการนี้สิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินงานแล้วเหลือเพียงกิจกรรมการส่งชาระเงิน
คืนตามแผน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทาไร่ชาพญาไพรเล่าจอ ในฐานะเจ้าของโครงการได้ ชาระเงินทั้งหมด 9 งวด เป็น
เงินจานวน 3,580,200 บาท รายละเอียดดังนี้
หน่วย: บาท

งวด
1
2
3
4

แผน
ว/ด/ป
ครบกาหนด
6 ก.พ. 52
31 ต.ค. 53
6 ก.พ. 54
6 ก.พ. 55

จานวนเงิน
536,080
300,000
504,120
๘๐๐,๐๐๐

ผลการชาระคืน
ส่งคืน
ค้างชาระ
536,080
300,000
504,120
800,000

-
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งวด
5
6
7
8
9
10

แผน
ว/ด/ป
ครบกาหนด
6 ก.พ. 56
6 ก.พ. 57
6 ก.พ. 58
6 ก.พ. 59
6 ก.พ. 60
6 ก.พ. 61
รวม

จานวนเงิน

ผลการชาระคืน
ส่งคืน
ค้างชาระ

540,000
พักชาระหนี้
พักชาระหนี้
300,000
300.000
2,080,600
๕,3๖๐,๘๐๐

540,000
300,000
300,000
300,000 1,780,600
3,580,200 1,780,600

3. ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2560 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้เสนอขอขยายระยะเวลาการชาระคืนงวดที่ 10 ที่เหลืออีก
จานวน 1,780,600 บาท ออกไปอีก 6 ปี โดยขอส่งชาระคืนในจานวนเท่าๆ กันทุกปี เนื่องจากในช่วง 1-2 ปีที่
ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรทาไร่ชาพญาไพรเล่าจอ ประสบปัญหาด้านการผลิตและตลาด แล้วที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
ในหลักการให้ขยายระยะเวลาชาระเงินคืนโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาออกไปในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี โดย
มอบหมายให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือ
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรพญาไพรเล่าจอ พิจารณาทบทวนแผนการชาระเงินคืนจากส่งชาระคืนวงเงินเท่ากันทุกๆ ปี
เป็นส่งชาระคืนวงเงินแบบก้าวหน้า และวงเงินที่ส่งช าระคืนในแต่ละปีต้องสอดคล้องกับขีดความสามารถการ
ประกอบกิจการของกลุ่มเกษตรกรฯ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อเสนอของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ได้พิจารณาดาเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ข้อ 1.3 แล้ว โดยได้หารือร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรทาไร่ชาพญาไพรเล่าจอ ขอขยายระยะเวลาช าระเงินคืนออกไปอีก 6 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2566
ให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ รายละเอียดดังนี้
งวดที่
10
11
12
13
14
15

กาหนดวันส่งคืน
6
6
6
6
6
6

กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
รวม

2561
2562
2563
2564
2565
2566

จานวนเงิน (บาท)
เดิม
ใหม่
1,780,600
200,000
250,000
300,000
320,000
350,000
350,600
1,780,600 1,780,600

หมายเหตุ
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ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
กลุ่มเกษตรกรพญาไพรเล่าจอ เป็นกลุ่มทาไร่ชาขนาดเล็ก มีผลกาไรจากการประกอบธุรกิจชา
ประมาณ 3 – 4 แสนบาท/ปี อีกทั้ง ผู้บริโภคชาวไทยไม่นิยมบริโภคชาจีน ทาให้ต้องพึ่งตลาดส่งออกซึ่งมีพ่อค้า
จีนเพียงไม่กี่รายเป็นผู้รวบรวมซึ่งปัจจุบันไม่มีคาสั่งซื้อ ส่วนการทาตลาดชาในประเทศเป็นการจาหน่ายชาอัสสัม
ซึ่ ง ต้ อ งพึ่ ง การจ าหน่ า ยให้ กั บ ผู้ ร วบรวมรายใหญ่ ใ นพื้ น ที่ นอกจากนี้ ผู้ ป ลู ก ชายั ง มี จ านวนมาก และมี
ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย การขยายตลาดธุรกิจชาของกลุ่มฯ จึงทาได้ยากและมีข้อจากัด ดังนั้น ในช่วง
6 ปีข้างหน้า กาไรจากการประกอบธุรกิจของกลุ่ม ฯ จึงน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับปัจจุบัน หรือเพิ่มขึ้นไม่มาก
ฉะนั้นแผนการชาระเงินคืนตามที่เสนอมาจึงสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานะทางการเงินของกลุ่มฯ
ประธาน ให้ความเห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
โดยแนะนาให้กลุ่มเกษตรกรฯ ปรับแผนการส่งชาระคืนจากส่งชาระเท่าๆ กัน เป็นการส่งชาระแบบก้าวหน้าซึ่ง
สอดคล้องกับความสามารถการหารายได้ของกลุ่มฯ โดยครั้งนี้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้
หารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรฯ เพื่อปรับแผนตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงรายขยายระยะเวลาการคืนเงิน โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ดังนี้
งวดที่
กาหนดวันส่งคืน
จานวนเงิน (บาท)
หมายเหตุ
เดิม
ใหม่
10 6 กุมภาพันธ์ 2561 1,780,600
200,000
11 6 กุมภาพันธ์ 2562
250,000
12 6 กุมภาพันธ์ 2563
300,000
13 6 กุมภาพันธ์ 2564
320,000
14 6 กุมภาพันธ์ 2565
350,000
15 6 กุมภาพันธ์ 2566
350,600
รวม
1,780,600 1,780,600
วาระที่ 4.4 แนวทางเร่งรัดการทานิติกรรมสัญญาและเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโครงการ
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากการประชุมคณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯครั้งที่ 2/๒๕60เมื่อวันอังคารที่8 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมได้
พิจารณากรณีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
หยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1อันเนื่องมาจากการทานิติกรรมสัญญาระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์
กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี ความล่าช้า ส่งผลให้วันที่ครบกาหนดชาระคืนตามนิติกรรมสัญญา
ระหว่างกองทุนฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มี
ความแตกต่างกันเป็นเวลานาน ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากรณีเช่นนี้อีก ที่ประชุมจึง มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯ พิจารณาหามาตรการหรือกาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ และเพื่อป้องกันปัญหาการดาเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน
ที่ได้รับอนุมัติ
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แนวทางเร่งรัดการทานิติกรรมสัญญา และการเบิกจ่ายเงิน
ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกาหนดแนวทางเร่งรัดการทานิติกรรมสัญญาและ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้
1. ภายหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ยังไม่เสนอเรื่อง
ขอเบิกเงินกองทุนฯ ส่ง ผลให้การดาเนินงานต้องล่าช้าออกไป ในเรื่องนี้เห็นสมควรกาหนดแนวทางการเร่งรัด
หรือข้อบังคับ ดังนี้
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ ทาเรื่องขอเบิกเงินกองทุนฯ จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติ
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
2. กองทุนฯ จะนับระยะเวลาโครงการทันทีที่โอนเงินให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่
หน่วยงานนาเงินไปจัดสรรเงินให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทอดหนึ่ง จะทาให้การนับเวลาครบกาหนด
ของโครงการไม่ตรงกัน ในเรื่องนี้เห็นสมควรกาหนดแนวทางการเร่งรัดหรือข้อบังคับ ดังนี้
หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการนาเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ไปจัดสรรให้สถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกร ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1) ก่อนขอเบิกเงินจากกองทุนฯ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดาเนินการจัดทา
นิ ติกรรมสั ญญากับ สถาบั น เกษตรหรื อเกษตรกรที่ เข้าร่ว มโครงการ ให้ แล้ ว เสร็จภายใน 60 นั บจากวัน ที่
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้รับอนุมัติ
2) ให้ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการท าเรื่ อ งขอเบิ ก เงิ น กองทุ น ฯ จากส านั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร ภายใน 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติ พร้อมนิติกรรมสัญญาตามข้อ 1 เพื่อให้กองทุนฯ
กาหนดวั น โอนเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งตามก าหนดในนิ ติ ก รรมสั ญ ญาดั ง กล่ าว เว้ น แต่ จะได้ รั บ ยกเว้ น จากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ
3. กรณีโ ครงการมีร ะยะเวลาการดาเนิ นงานหลายปี กองทุน ฯ จะโอนเงิน ให้ ห น่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยแบ่งออกเป็นปีๆ ตามแผนการดาเนินงาน ซึ่งหลายโครงการเมื่อเบิกเงินไปดาเนินการ
ในปีแรกแล้ว การขอเบิกเงินเพื่อนาไปดาเนินงานปีต่อไปจะค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้มีระยะเวลาการดาเนินงาน
และการใช้เงินไม่เพียงพอตามแผนการดาเนินงาน ในเรื่องนี้เห็นสมควรกาหนดแนวทางการเร่งรัดหรือข้อบังคับ
ดังนี้
กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ มีระยะเวลาดาเนินการ
มากกว่า 1 ปี และกองทุนฯ แบ่งการจัดสรรเงินออกเป็นระยะๆ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ทาเรื่องขอ
เบิกเงินกองทุนฯ จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สาหรับการดาเนินงานในระยะต่อไป เมื่อถึงกาหนดหรือ
ก่อนจะถึงกาหนดการใช้เงินภายใน 30 วันทาการ
4. หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการ หรือเจ้า ของโครงการ ที่ไ ด้รับเงิน จากกองทุนฯ มิไ ด้
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน ในเรื่องนี้เห็นสมควรกาหนดแนวทางการเร่งรัดหรือข้อบังคับ ดังนี้
กรณีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน มิได้
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าของโครงการส่งเงินคืน
กองทุนฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

15
ความเห็นที่ประชุม
กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) เสนอแนะว่า เมื่อได้รับเงิน
จากกองทุนแล้ว แต่ไม่ได้นาเงินไปใช้ดาเนินโครงการ อาจใช้วิธีการคิดดอกเบี้ย หรือค่าปรับ เพื่อเป็นการเร่งรัด
การใช้จ่ายเงิน
กรรมการ (นายประสาน พูลเวช ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
สอบถามว่า ถ้าหน่วยงานราชการไม่ทาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดควรมีบทลงโทษหรือไม่
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เนื่องจากการดาเนินงานของกองทุนฯ อิงตาม พ.ร.บ. การ
บริ หารทุนหมุน เวีย น พ.ศ.2558 ซึ่ง ไม่มีบทลงโทษกาหนดไว้ แต่การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลั กเกณฑ์ที่
กาหนด อาจะเป็นความผิดละเมิดตามมาตรา 157
กรรมการ (นายพงศ์กูร วิรัตนานันท์ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ) ให้ ข้ อคิ ดเห็ น ว่ า การนั บ ระยะเวลาไม่ ตรงกัน ของคนจ่ ายเงิ น และคนโอนเงิน ถ้า จะ
ดาเนิ น การตามที่ เ สนอ ทางกองทุ น ฯ ต้อ งมี การปรั บตั ว ด้ ว ย เมื่ อกองทุน ฯ โอนเงิ นให้ กั บ หน่ ว ยงานแล้ ว
หน่วยงานสามารถโอนเงินให้กับเกษตรกรได้ทันที
ประธาน กล่ า วว่ า เห็ น ชอบในหลั ก การ และควรร่ า งเป็ น กฎหมายเพื่ อ น าเสนอคณะ
กรรมการฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาแนวทางเร่งรัดการทานิติกรรมสัญญา และการเบิกจ่ายเงิน
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑2.30 น.
นายเมธี จันต๊ะ
ผู้จดรายงานการประชุม
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
นายเอกราช ตรีลพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร

