รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
.
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวจริยา สุทธิไชยา
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
3. นายกุศล แย้มสอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
ผู้อานวยการสานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. นายเอกราช ตรีลพ
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ผู้บริหารกองทุนฯ)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
2. นางสาวลดาวัลย์ คาภา
3. นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

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

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้ จั ดท ารายงานการประชุ มจ านวน 25 หน้ า และจั ด ส่ ง ให้ ก รรมการฯ ทุ ก ท่ า นพิ จ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุมแล้ว ปรากฏว่ามีกรรมการขอแก้ไขดังนี้
1. กรรมการ (นายกรณิน ทร์ กาญจโนมัย ผู้ แทนส านั กงบประมาณ) ขอแก้ไ ข หน้า ที่ 5
ย่ อ หน้ าที่ 6 จาก ให้ ค วามเห็ น ว่ า กองทุ นฯ ควรปรับ วิธี ก ารบริ ห ารเงิ น ทุน ใหม่ เนื่อ งจากกองทุ นฯ ยั ง มี
งบประมาณเหลืออยู่ และไม่ได้นาไปจัดสรรหมุนเวียนในแต่ละโครงการ แต่มีการของบประมาณในปี 2561
เพิ่มอีก 50 ล้านบาท ซึ่งทางสานักงบประมาณมองว่าการบริหารเงินทุนของกองทุนฯ ยังขาดประสิทธิภาพ
ในการดาเนิ น งานอยู่ และจากพระราชบั ญญั ติก ารบริห ารทุน หมุ นเวีย น พ.ศ. 2558 ที่ก าลั งมี การแก้ไ ข
อยู่ในขณะนี้ มีมาตรการใหม่ว่าถ้าหากกองทุนมีเงินเหลือจากงบประมาณที่ขอภายในระยะเวลา 3 รอบบัญชี
ทางสานักงบประมาณจะดึงเงินส่วนที่เหลือนั้นกลับคืน คลัง เป็น ให้ความเห็นว่า กองทุนฯ ควรปรับวิธี
การบริหารเงินทุนใหม่ เนื่องจากกองทุนฯ ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ และไม่ได้นาไปจัดสรรหมุนเวียนในแต่ละ
โครงการ แต่ มี ก ารของบประมาณในปี 2561 เพิ่ ม อี ก 50 ล้ า นบาท ซึ่ ง ทางส านั ก งบประมาณมองว่ า
การบริหารเงินทุนของกองทุนฯ ยังขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานอยู่ และจากพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุ น หมุ น เวี ย น พ.ศ. 2558 ที่ มี ม าตรการให้ ก าหนดจ านวนเงิ น สะสมสู ง สุ ด ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ โดยให้นาประมาณการรายจ่ายสาหรับการดาเนินงานเฉลี่ ยสะสมรวม
ไม่เกิน 3 รอบปีบัญชีหักกระแสเงินสด แล้วนาทุนหรื อสภาพคล่องส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่ งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
2. กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ขอเพิ่มมติที่ประชุมวาระที่ 4.2
ข้อ 2 เป็น ให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง หากมีการปรับโครงสร้างและกลุ่ม
มีความเข้มแข็งขึ้น ให้มีการทบทวนการเพิ่มวงเงินและระยะเวลาชาระคืนเงินยืมเร็วขึ้นเพื่อให้กองทุนฯ นาไปใช้
บริหารต่อไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตามที่ได้มีการแก้ไข
วาระที่ 3.1 สถานการณ์เงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า
1. กองทุ น ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต ภาคเกษตรฯ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ2549 – 2560 รวมเป็นเงิน 818 ล้านบาท
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2. ตั้งแต่ปี 2549 – 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริห ารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงิน
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 776,519,083.28 บาท แยกเป็นเงินยืม
ปลอดดอกเบี้ย 324,322,500.00 บาท และจ่ายขาด 452,196,583.28 บาท
3. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กองทุนฯ มีเงินสดจานวน 210,241,258.24 บาท
ในจานวนนี้มีภาระผูกพั นที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้ว ตั้งแต่ปี 2549-2560 จานวน
3,709,650.93 บาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน
206,531,607.31 บาท
4. ปี 2561 กองทุนฯ ได้งบประมาณเพิ่มเติม จานวน 50 ล้านบาท และคาดว่าปี 2561
จะมีเงินคืนตามแผน จานวน 44.20 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2561 ต้นงวด กองทุนฯ จะมีเงิน อยู่ประมาณ
300 ล้านบาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 3.2 ผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
กรรมการและเลขานุ ก าร รายงานที่ ป ระชุ ม ว่ า ตั้ งแต่ ปี 2549 – 31 สิ งหาคม 2560
คณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ ได้ อนุ มัติ เงิ นเป็นค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ นโครงการ รวมทั้งสิ้ น 26 โครงการ
11 ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา กาแฟ ปาล์มน้ามัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคเนื้อ โคนม และ
สุกร เป็นเงิน 776,519,083.28 บาท แยกเป็น
- เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 324,322,500.00 บาท
- เงินจ่ายขาด 452,196,583.28 บาท
ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการติดตามการชาระคืนเงินยืมและผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ แล้ว
สรุปได้ดังนี้
การส่งชาระคืนเงินยืม
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีโครงการที่ครบกาหนดชาระคืนเงินตามแผนแล้ว 14 โครงการ
เป็นเงินจานวน 130,939,238 บาท และกองทุนฯ ได้รับชาระคืนเงินจานวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้กองทุนฯ
ยังมีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระอีกจานวน 192,383,262 บาท
ผลการดาเนินงานของโครงการ
ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามโครงการจานวน 17 โครงการ พบว่า โครงการสามารถดาเนินการได้
ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้เงิน ยกเว้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของ
ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จากัด ปีที่ 4 ที่ขอยกเลิกการฝึกอบรมเนื่องจากจานวนผู้เข้ ารับการ
อบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
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วาระที่ 3.3 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลของทุนหมุนเวียน
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า
1. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนกาหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนเวียน พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียน
2. มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2560 ประกาศมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560
สรุปสาระสาคัญของประกาศ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 3 ส่วน 1 บทเฉพาะกาล สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 โครงสร้างการบริหาร
1) ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนกาหนดโครงสร้างและอัตรากาลังของทุนหมุนเวียน
โดยคานึงถึงลักษณะการดาเนินงานและฐานการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า
เพือ่ ให้สามารถดาเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
2) การกาหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือ
ส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
3) การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ของพนั ก งานและลู ก จ้ า ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วยชื่อตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิ ดชอบหรือลั กษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
รวมทั้งการกาหนดกรอบอัตรากาลัง เงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ
ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 2 ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
1) ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียนเพื่อทาหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน
ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องทุ น หมุ น เวี ย น ทั้ ง นี้ ส ามารถแต่ ง ตั้ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ สรรหา
บุคคลภายนอกก็ได้
2) กรณีการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารทุนหมุนเวียน ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจานวนไม่เกินห้าคน ทาหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมและเสนอรายชื่อให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้บริหารทุนหมุนเวียนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
2.1) มีสัญชาติไทย
2.2) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
2.3) เป็ น ผู้ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เ หมาะสมกั บ กิ จ การของ
ทุนหมุนเวียน
2.4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
2.5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
กรรมการ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง
2.6) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
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2.7) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
2.8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
2.9) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
2.10) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลู กจ้างของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ผู้ บ ริห ารทุนหมุน เวียนที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ให้ มีว าระคราวละ 4 ปี ติดต่อกัน
ไม่เกินสองวาระ
4) การด ารงต าแหน่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง เงื่ อ นไขการจ้ า ง ฯลฯ ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการบริหารกาหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 3 พนักงาน และลูกจ้าง
1) ให้คณะกรรมการบริหารกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งและ
คุณ สมบั ติข องแต่ ล ะตาแหน่ ง การคั ดเลื อก บรรจุ แต่ง ตั้ง ถอดถอน วิ นัย และการลงโทษทางวินั ย ฯลฯ
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
2) ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนเป็น
ผู้มีอานาจในการบรรจุแต่งตั้งหรือจ้าง และทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้ประธานกรรมการบริหาร
มีอานาจในการบรรจุแต่งตั้งหรือจ้างบุคคล
3) การจ้างพนักงานและลูกจ้างให้กระทาเป็นสัญญาจ้าง
บทเฉพาะกาล
1) ให้ใช้กรอบอัตรากาลังในการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังที่มี
อยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี
2) กรณีทุนหมุนเวียนที่มีกรอบอัตราลูกจ้างประจา อยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้
ต่อไปจนกว่าลูกจ้างประจาดังกล่าวจะพ้นจากตาแหน่งไม่ด้วยเหตุใด ๆ ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจาดังกล่าว
3) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ที่มีสัญญาจ้าง ที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติหน้าที่และได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ดังกล่าวต่อไปจนกว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุด
4) ระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของทุ น หมุ น เวี ย น ให้ ใ ช้
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างของทางราชการมาใช้
บังคับไปพลางก่อน และต้องดาเนินการกาหนดข้อบังคับตามประกาศนี้ภายในระยะเวลา 2 ปี
ความเห็นของที่ประชุม
ประธาน สอบถามว่ า ผู้ บ ริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นของ
คณะกรรมการนโยบายบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
ใช่หรือไม่
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ผู้บริหารทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งเป็นคนละคณะกับคณะกรรมการนโยบายบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ประธาน สอบถามว่ า ผู้ บ ริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น เป็ น ผู้ จั ด การกองทุ น ใช่ ห รื อ ไม่ และ
กระทรวงการคลังได้มีการกาหนดขนาดของกองทุนหรือไม่ว่า กองทุนต้องมีขนาดเท่าไรและงบประมาณเท่าไรถึง
จะมี ผู้ จั ด การกองทุ น และประการที่ 2 ผู้ บริ ห ารกองทุ น หมุ น เวี ยน อยู่ ภ ายใต้ ศู น ย์ / ส านั ก/กอง และให้
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ผู้อานวยการส่วนเป็นผู้บริหารดูแลกองทุน จะขัดแย้งกับประกาศคณะกรรมการนโยบายหรือไม่ ซึ่งตาม พ.ร.บ.
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการและเลขานุการ แต่ในประกาศ
ผู้บริหารทุนหมุนเวียนไม่เป็นข้าราชการ หรือมีตาแหน่งประจาทาให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เมื่อครบเวลา 2 ปี
ตามบทเฉพาะกาล ต้องไปสรรหาผู้บริหารทุนหมุนเวียนใหม่หรือไม่
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ผู้บริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 เป็นกรรมการและเลขานุการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุน ตามมาตรา 18
โดยคณะกรรมการแต่งตั้ง ซึง่ ผู้บริหารทุนหมุนเวียน จะมาจาก 2 ลักษณะ คือ 1. แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
2. แต่งตั้งบุคคลภายนอก โดยการสรรหา ซึ่งในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกจะมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 4 ปี สาหรับกรณีของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
แต่งตั้งผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ
ทาหน้าที่เป็นผู้บริหารกองทุนฯ ดังนั้นจึงไม่มีวาระการดารงตาแหน่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 3.4 ยกเลิกการดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์
การปศุสัตว์ภาคตะวันออก ระยะที่ 4 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 สนับสนุนเงิน จานวน
29,878,800 บาท โดยแบ่งเป็นเงินจ่ายขาด จานวน 4,738,800 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จานวน
25,140,000 บาท ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดาเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกร
ของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จากัด ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
10 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
2. คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 เห็นชอบขยายระยะเวลา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก ดังนี้
2.1 ปรั บ แผนการดาเนินงาน และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 2 ปี 6 เดือน
จากเดิม 4 ปี (มิ.ย. 2552 – มิ.ย. 2556) เป็น 6 ปี 6 เดือน (มิ.ย. 2552 – ธ.ค. 2558)
2.2 ปรับ แผนการใช้เงินตั้งแต่ปีที่ 2-4 โดยเลื่อนไปเบิกจ่ายให้ส อดคล้ องกับแผนการ
ดาเนินงานในข้อ 2.1 เป็นปีที่ 5-7 (ม.ค. 2556 – ม.ค. 2558)
ข้อเท็จจริง
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เบิกเงินจากกองทุนฯ เพื่อนาไปดาเนินโครงการในระยะที่ 1 –
ระยะที่ 3 (มิ.ย. 52 – ธ.ค. 57) แล้ว จานวน 29,051,400 บาท คงเหลือค้างเบิกอีก จานวน 827,400
บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์
ผู้เลี้ยงสุกรในระยะที่ 4 จานวน 640 ราย
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2. การดาเนินงานโครงการดังกล่าว ในระยะที่ 4 ได้สิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินงานแล้ ว
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2258 ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีการดาเนินกิจกรรม ตามโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
ข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ถึ ง ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร เลขที่ กษ
1107/13039 ลงวัน ที่ 21 พฤศจิ กายน 2559 เรื่องขอยกเลิ กการดาเนินโครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภ าคตะวันออก จากัด ในปีที่ 4 เนื่องจากชุมนุม
สหกรณ์ก ารปศุสั ต ว์ภ าคตะวัน ออก จ ากัด ได้ ดาเนินการจั ดอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้ เลี้ ย งสุ ก ร ในปีที่ 1-3
เสร็จเรียบร้อย ผลการอบรมดังกล่าว ทาให้สมาชิกที่เข้า รับการฝึกอบรมจานวนทั้งสิ้น 1,370 คนได้รับความรู้
พื้นฐาน และความรู้ขั้นสู งเชิงประยุ กต์ ส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ ยงสุกรได้อย่างครบถ้ว น เนื้อหา
หลักสูตรครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกให้ความสนใจการอบรมในปีที่ 4 ซึ่งเป็น
ปีสุดท้ายลดน้อยลง ทาให้การจัดฝึกอบรมในปีที่ 4 จานวนผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ชุมนุม
สหกรณ์ ฯ ได้ มี ม ติ ข อยกเลิ ก การด าเนิ น การฝึ ก อบรมในปี ที่ 4 ของสมาชิ ก จ านวน 640 คน งบประมาณ
827,400 บาท
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
เนื่ อ งจากโครงการได้สิ้ น สุ ดระยะเวลาดาเนิน งาน เมื่ อวัน ที่ 31 ธั นวาคม 2558 โดยที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่ได้มีการเสนอขอขยายระยะเวลาการดาเนินงานแต่อย่างใด ดังนั้นโครงการดังกล่าว
จึงสิ้นสุดการดาเนินงานแล้ว จึงไม่จาเป็นต้องยกเลิกการดาเนินงานแต่เป็นเพียงการรับทราบผลการดาเนินงานว่า
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้ดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมในระยะที่ 4 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ยกเลิกการกันเงิน
ในระยะที่ 4 จานวน 827,400 บาท เพื่อนาไปใช้จ่ายสาหรับโครงการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
ต่อไปด้วยแล้ว
ความเห็นของที่ประชุม
ประธาน สอบถามว่า สาเหตุที่ไม่พิจารณาเรื่องนี้เป็นเพียงการรับทราบยกเลิกกิจกรรม
ฝึกอบรมในระยะที่ 4 เนื่องจากอะไร
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออกขอยกเลิ ก
กิจกรรมฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ระยะที่ 4 จานวน
640 ราย และกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอขอยกเลิกกิจกรรมการฝึกอบรมมาหลังจากสิ้นสุดโครงการเมื่อเดือน
ธันวาคม 2558 ซึ่งเลยกาหนดระยะเวลาไปแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าระยะเวลาโครงการได้
สิ้นสุดลงแล้ว แม้ว่าโครงการจะไม่เสนอขอยกเลิกการดาเนินงาน กิจกรรมดังกล่าวก็ไม่สามารถดาเนินงานต่อไป
ได้จะสิ้นสุดไปโดยปริยาย จึงไม่มีความจาเป็นต้องขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว เพียงแต่รับทราบการดาเนินงาน
โครงการตามแผน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่ได้เบิกเงินงบประมาณเพื่อไปดาเนินงานตามแผนในระยะที่ 4
กรรมการ (นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อ
ปี 2558 เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสิ้นสุดสัญญาจึงไม่มีความจาเป็นที่ต้องขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว
ประธาน กล่าวว่า เป็นการยกเลิกตามกรอบระยะเวลา และทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่ได้
ดาเนิน การเบิ กเงินในระยะที่ 4 ออกไปดาเนินการตามแผน ซึ่งการอบรมดังกล่ าวเป็นเงินจ่ายขาด ยกเลิ ก
กิจกรรมการฝึกอบรม แต่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์
ภาคตะวันออกยังดาเนินการอยู่หรือไม่
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กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวสิ้นสุดการดาเนินงานแล้วจึงไม่มี
กิจกรรมใดต้องดาเนินการต่อไป คงเหลือเพียงการส่งชาระเงินคืนตามแผน ซึ่งที่ผ่านมาทางชุมนุมฯ สามารถ
นาส่งเงินคืนได้ตามแผนที่กาหนด
ประธาน กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบ และให้ส่งคืนเงินตามกรอบระยะเวลา
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 ขอโอนทรัพย์สินตามโครงการเพิ่มศักยภาพเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA)
ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 เห็นชอบ
ในหลักการของโครงการฯ และมอบหมายคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณารายละเอียดโครงการฯ
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว หากเห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมทั้ ง วิ ธี ก ารและงบประมาณให้
คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติเงินสนับสนุนโครงการฯ ได้ และในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ
ครั้ งที่ 3/2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ ยงโคนมเพื่อรองรับ
เขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะดาเนินการ 4 ปี ระยะสิ้นสุดโครงการ
4 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยกองทุ นสนับสนุนเงิน
จานวน 25,266,523 บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาดจานวน 22,566,523 บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ยจานวน
2,700,000 บาท
ข้อเท็จจริง
โครงการได้ สิ้ น สุ ดระยะเวลาการดาเนินการแล้ ว เมื่อ วันที่ 4 ตุล าคม 2559 ซึ่ งผลการ
ประเมินพบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งชาระคืน
เงินยืมให้กองทุนฯ ครบถ้วน และปิดบัญชีเงินฝากของโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการมีการจัดหาทรัพย์สิน
จากเงินกองทุนฯ เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย อาคารและสิ่งก่อสร้าง จานวน 5 รายการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ จานวน 27 รายการ ดังนี้
1. อาคารและสิ่งก่อสร้าง
- โรงเรือนลูกโค ขนาด 40x10 เมตร
1
หลัง
- โรงเรือนเลี้ยงโครุ่น ขนาด 40x10 เมตร
1
หลัง
- โรงเรือนโคสาวอุ้มท้อง ขนาด 30x10 เมตร
1
หลัง
- อาคารปฏิบัติการ
1
หลัง
- รั้วคอนกรีต สูง 1.5 เมตร ยาว 1,200-1,500 เมตร
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
- เครื่องตัดอาหารสัตว์
1
เครื่อง
- รถแทรกเตอร์
1
คัน
- ไถบุกเบิก 3 จาน
1
ชุด
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ไถบุกเบิก 7 จาน
จอบหมุน 70 นิ้ว
เครื่อง manipulator
ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล
พรวนจาน
เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้า
เครื่องผสมอาหาร
เครื่องปลูกท่อนพันธุ์
เครื่องหว่านปุ๋ยคอก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องอ่านไมโครชิพ
เครื่องคาดหญ้าและสะบัดผึ่ง
เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบสไลด์
เทรลเลอร์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
กล้อง stereo
กล้อง fluorescen Microscope
เครื่องชั่งไฟฟ้า
เครื่อง autoclave
ตู้อบ incubator
ตู้อบเพาะเซลล์ควบคุมก๊าซ CO2
ตู้ถ่ายเชื้อ lamima flow cabinet
เครื่อง Ultrasound
เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรม
ตู้แช่ –80 องศาเซลเซียส

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครี่อง

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
1. ตามระเบี ยบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้ วยการเบิ กเงิน การจ่ายเงิน การนาส่ ง
เงินกองทุน และการพัสดุ พ.ศ. 2548 ข้อ 18 ให้ทรัพย์สินใดๆ ที่หาด้วยเงินกองทุนให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุ น ที่ ส านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร หรื อที่ หน่ ว ยงานเจ้ าของโครงการนั้ น ทั้ งนี้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ
มีความเห็นว่า ปั จจุ บั นทรั พย์ สิ นดังกล่าวขึ้ นทะเบียนอยู่ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ และเพื่อให้ การจัดการ
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุ ด เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว กองทุนฯ ควรโอน
ทรัพย์สินทั้งหมดให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการต่อไป
2. กรณีที่หน่วยงานราชการจะโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่น กระทรวงการคลังเคยให้ความเห็น
ไว้ ในหนั งสื อ ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0406.3/25898 ลงวั นที่ 29 ธั นวาคม 2553 ว่ า ... หากส่ วนราชการมี
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ความประสงค์จะโอนพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ไปให้หน่วยงานอื่น ต้องชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ในการโอน เพื่อขอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันในการไปไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 157 (3)
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ได้พิจารณาโครงการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 แล้วมีมติเห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. ให้ ค วามเห็ น ชอบโอนทรั พย์ สิ นที่ จัด หาด้ ว ยเงิ นกองทุ นฯ ตามโครงการเพิ่ม ศัก ยภาพ
การเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไว้ใช้
ประโยชน์ ต่ อ ไป และให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ร ายงานการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วให้ ก องทุ น ฯ
ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เห็ น ชอบให้ ฝ่ายเลขานุการนาเสนอกระทรวงการคลั งเพื่อขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 157 (3) ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ให้ ความเห็ นชอบโอนทรัพย์ สิ นที่ จั ดหาด้ ว ยเงิ นกองทุน ฯ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ว้
ใช้ประโยชน์ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ หรือไม่
2. ในกรณีมกี ารนาทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นข้อผูกพัน ฝ่ายเลขานุการฯ
เห็นว่า ควรมีการกาหนดระยะเวลาในการรายงาน ควรรายงานต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี เท่ากับระยะเวลาของ
โครงการที่กาหนดไว้ เพื่อให้มีการสิ้นสุดของการรายงาน ถ้าไม่มีการกาหนดระยะเวลา จะผูกพันไปเรื่อยๆ
ความเห็นของที่ประชุม
กรรมการ (นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอแนะว่า ตอนนี้มีพระราชบัญญัติ จัดซื้อ
จัดจ้างฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพราะฉะนั้น ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 157 (3) อาจไม่สามารถนามาใช้ได้แล้ว จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ
พิจารณาในเรื่องนี้
ประธาน กล่าวว่า การโอนทรัพย์สิน เป็นไปตามหลักการบริหารทรัพย์สินหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ โดยหน่วยงานผู้ รับผิดชอบโครงการจะโอนทรัพย์สินที่จัดหาด้ว ยเงินกองทุน ฯ คืนให้กับกองทุนฯ
และสอบถามว่า เรื่องการรายงานทรัพย์สินให้ทางกองทุนฯ ได้รับทราบ มีการให้ส่วนราชการดาเนินการมาก่อน
หรือไม่ เพราะถ้าต้องรายงานทรัพย์สินเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี อาจเป็นภาระผูกพันให้กับ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การรายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนฯ
โอนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบไว้ใช้ประโยชน์ เป็นความเห็นเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ
โดยขอให้ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการรายงานการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ในโครงการ ในชั้ น นี้
ฝ่ายเลขานุ การฯ มีความเห็ นเพิ่มเติมว่า การกาหนดให้ หน่วยงานผู้ รับผิดชอบต้องรายงานการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินโดยไม่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการรายงาน จะเป็นภาระกับหน่วยงานและกองทุนฯ เพื่อให้มี
ระยะเวลาสิ้นสุดของการรายงานจึงเห็นสมควรให้หน่วยงานรายงานการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน เท่ากับระยะเวลา
การดาเนินโครงการ
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ประธาน สอบถามว่า ควรมีการรายงานการใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินในโครงการหรือไม่
เพราะเมื่อกองทุนฯ โอนทรัพย์สินให้แล้ว จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการในการดูแลและบริหาร
จัดการ จะต้องมีการรายงานหรือไม่ และโครงการอื่นต้องดาเนินการในรูปแบบเดียวกันหรือไม่
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การรายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนฯ
เป็นความเห็นเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุมที่ผ่านมาว่า ควรมีการรายงาน
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ทราบเป็ น ระยะหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไปแล้ ว ว่ า มี ก ารใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพย์สินในโครงการอย่างไร
ประธาน สอบถามว่า คณะกรรมการฯ จะให้ความเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ โครงการนี้จะเป็นรูปแบบให้กับ
โครงการอื่นๆ โดยใช้เกณฑ์ว่า ถ้าโครงการมีระยะเวลาดาเนินงานกี่ปี เมื่อสิ้นสุดโครงการและมีทรัพย์สินเกิดขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานการใช้ทรัพย์สินตามระยะเวลาที่ดาเนินโครงการนั้น และสอบถามเพิ่มเติม
ว่า จะต้องมีบัญชีโอนทรัพย์สินและหลักฐานแสดงทรัพย์สินในโครงการที่ดูแลอยู่หรือไม่ มีความจาเป็นหรือไม่
ถ้าไม่จาเป็นถือว่า ได้ดาเนินโครงการครบแล้ว คืนเงินครบแล้ว ได้ Output และ Outcome แล้ว ทรัพย์สินที่
เหลื ออยู่ เป็น ถือเป็ นทรั พย์สิ น ที่คงค้าง ฝ่ ายเลขานุการฯ ไม่ได้นาไปให้ หน่ว ยงานอื่น ใช้ประโยชน์ มอบให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ทางหน่วยงานก็จะตั้งงบประมาณในการดูแล การโอนทรัพย์สิน
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบถือเป็นการปิดโครงการ โอนเพื่อให้ไปดูแลทรัพย์สินเอง ถ้าให้มีการรายงานทรัพย์สิน
อาจมีความยุ่งยาก เนื่องจากบางกรณี อาจมีผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมา มีการปรับปรุงตกแต่ง
และอุ ป กรณ์ สู ญ หายในช่ ว งระยะเวลาที่ ต้ อ งรายงาน หากเกิ ด กรณี เ ช่ น นี้ ก องทุ น ฯ รั บ ทราบแล้ ว จะต้ อ ง
ดาเนิน การอย่ างไรต่อ และสอบถามเพิ่มเติมว่า ควรเก็บรายงานทรัพย์สินเพื่อทราบหรือไม่ และต้องมีการ
รายงานให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ ควรเป็นข้อบังคับหรือไม่
กรรมการ (นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณ วุฒิ ) ให้ข้อคิดเห็นว่า โอนคือโอน ถ้า ให้ มีการ
รายงานทรัพย์สินจะถือว่าเป็นการโอนแบบมีเงื่อนไข ถ้าผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานกลับมา ก็ไม่ได้มีการขอ
ทรัพย์สินคืน เพราะฉะนั้น การโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบถือว่าจบโครงการ และได้มีการขอยกเว้น
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไว้ด้วย ดังนั้น เห็นควรไม่ต้องมีการรายงานทรัพย์สิน
ประธาน กล่าวว่า พิจารณาการโอนทรัพย์สินตามโครงการและให้ถือว่าจบโครงการ ให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ดาเนินการโอนทรัพย์สินให้เรียบร้อย ทาการมอบทรัพย์สินในโครงการให้ไปบริหารจัดการกันเอง
และไม่ต้องมีการรายงานทรัพย์สินกลับมาทางกองทุนฯ
มติที่ประชุม
1) เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินที่จัดหาด้วยเงินกองทุนฯ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยง
โคนมเพื่อ รองรั บ เขตการค้ าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลี ย -นิว ซีแ ลนด์ ให้ ม หาวิท ยาลั ย เชี ยงใหม่ เพื่ อไว้ใ ช้
ประโยชน์ต่อไป
2) เห็ นชอบให้ฝ่ ายเลขานุการนาเสนอกระทรวงการคลั งเพื่อ ขอโอนทรัพย์สิ นตามข้อ 1) ให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 112 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 157 (3) ต่อไป
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วาระที่ 4.2 โครงสร้างการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และการตรวจสอบภายใน
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า
ความเป็นมา
1. มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ มี ทุ น หมุ น เวี ย นที่ ไ ม่ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลก าหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ รองรั บ
การดาเนินงานด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
2. ข้ อ 23 แห่ งระเบี ย บส านักนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ ว ยการขอจัดตั้ ง การดาเนิน งาน และ
การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนกาหนด
โครงสร้างการบริหารงานของทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการเงินและบัญชี และด้านกฎหมาย โดยให้มีอัตรากาลังที่เหมาะสมในการ
ดาเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
3. ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ว่าด้วยมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวีย น ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนกาหนดโครงสร้างและอัตรากาลังของ
ทุนหมุนเวียนโดยคานึงถึงลักษณะการดาเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากร
บุคคลอย่างคุ้มค่าเพื่อให้สามารถดาเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
การกาหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่า งๆ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน
การกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ชื่อตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง รวมทั้งการกาหนด
กรอบอัตรากาลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ
การดาเนิน การตามวรรคสองและวรรคสาม ให้คณะกรรมการบริห ารพิจารณาอนุมัติโ ดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
4. กรมบัญชีกลาง ได้กาหนดตัวชี้วัดประเมินผลการดาเนินงานกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ
2560 ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การตรวจสอบภายใน กรณีทุนหมุนเวียนที่ไม่มี
โครงสร้างผู้ตรวจสอบใน โดยกาหนดเกณฑ์ชี้วัด ดังนี้
ระดับที่ 1 กาหนดโครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับที่ 2 คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ระดับที่ 3 มีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือมีคาสั่ง
มอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
ระดับที่ 4 จัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนโดยมีองค์ประกอบครบถ้วน
ระดับที่ 5 คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
ผลการดาเนินงานของฝ่ายเลขา
1. โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงสร้ า งกองทุ น ฯ ให้ ส อดคล้ อ งตามประกาศ
กระทรวงการคลั ง ฉบั บ ดั ง กล่ า ว และสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ชี้ วั ด การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานกองทุ น ฯ
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ตามตัวชี้วัดที่ 4.3 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ผ่านมาสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริ หารกองทุน ฯ ได้มอบหมายภารกิจงานกองทุนให้ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ร่วมกันรับผิดชอบ
ด าเนิ น การ โดยภารกิ จ หลั ก ส านั ก วิ จั ย เศรษฐกิ จ การเกษตรโดยส่ ว นบริ ห ารกองทุ น ภาคการเกษตร
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
1) สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์แผนงานโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและติดตามการดาเนินงานการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งเปรียบเสมือนการดาเนินงานด้านนโยบายและแผนงาน
2) ศูนย์ประเมินผล ทาหน้าที่ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ
จากกองทุนฯ โดยจะติดตามความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
3) ส านั ก งานเศรษฐกิ จการเกษตรที่ 1-12 ท าหน้ าที่ติ ดตามประเมิน ผลการด าเนิ นงาน
โครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ เฉพาะโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4) ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม ท าหน้ า ที่ ด้า นการเงิ นและบัญ ชี และให้ ค าปรึ ก ษาด้า นข้ อ
กฎหมาย
5) กลุ่มตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในการดาเนินงานกองทุนฯ
ดังจะเห็นได้ว่า การแบ่งโครงสร้างการดาเนินงานกองทุนฯ สอดคล้องตามข้อกาหนด ข้อ 23
แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557 ที่กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนกาหนดโครงสร้างการบริหารงานของ
ทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยด้านนโยบายและแผนงาน
ด้านการเงินและบัญชี และด้านกฎหมาย
ส าหรั บ งานตรวจสอบภายใน เนื่ อ งด้ ว ยกองทุ น ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต ภาคเกษตรฯ
เป็ นทุ นหมุ นเวี ยนขนาดเล็ กอยู่ ภายใต้การก ากั บดู แลของส านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) ซึ่ งมี หน่ วย
ตรวจสอบภายในของ สศก. ช่วยทาหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ มีความเห็นว่า ควรให้หน่วย
ตรวจสอบภายในของ สศก. ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในกองทุนฯ ต่อไป อย่างไรก็ตามหน่วยตรวจสอบภายในของ
สศก. มีบุคลากรจานวนจากัด ซึ่งต้องรับผิดชอบงานตรวจสอบทั้ง สศก. ที่มีปริมาณงานจานวนมาก ส่งผลให้การ
ตรวจสอบภายในกองทุนฯ อาจทาได้บางเรื่อง บางงานในช่วงเวลาจากัด ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในกองทุนฯ เห็นสมควรจ้างพนักงานกองทุนฯ เพิ่มเติมจานวน 1 อัตรา โดยอัตราจ้างอิงตามอัตรา
จ้างพนักงานราชการ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายในกองทุนฯ ณ หน่วยตรวจสอบภายในของ สศก.
สาหรับโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในกองทุนฯ
ปัจจุบัน กองทุนฯ มีอัตรากาลัง 15 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 7 อัตรา พนักงานราชการ
2 อัตรา และพนักงานกองทุนฯ 6 อัตรา ดังนี้
1) ข้าราชการ 7 อัตรา ประกอบด้วย
1.1) ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุน (เศรษฐกรชานาญการพิเศษ)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารกองทุนฯ
1 อัตรา
1.2) เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
3 อัตรา
1.3) เศรษฐกรชานาญการ
2 อัตรา
1.4) เศรษฐกรปฏิบัติการ
1 อัตรา
2) พนักงานราชการ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 อัตรา
3) พนักงานกองทุนฯ 6 อัตรา ประกอบด้วย
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3.1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.2) นักวิชาการเงินและบัญชี
3.3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา

2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ ประกอบด้วย คานิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารกองทุน และการตรวจสอบภายใน พร้อมกรอบ
อัตรากาลังตามที่เสนอ
2. อนุมัติให้จ้างพนักงานกองทุนฯ เพิ่มเติมจานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กองทุนฯ ณ กลุ่มตรวจสอบภายในของ สศก. โดยอัตราจ้างอิงตามอัตราจ้างพนักงานราชการ พร้อมอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมจานวน 225,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้
1.1 ค่าจ้างพนักงานกองทุนฯ จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท
(อัตราจ้าง 18,000 บาท/เดือน x 12 เดือน)
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
9,000 บาท
(สมทบ 750 บาท/เดือน x 12 เดือน)
3. ให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ความเห็นของที่ประชุม
ประธาน สอบถามว่า โครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ระบุว่า
“เนื่ อ งจากหน่ ว ยตรวจสอบควรมี ค วามเป็ น อิ ส ระ เป็ น กลาง และขึ้ น ตรงต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ มี ทุ น
หมุนเวียน” ร่างขึ้นเองหรือยกมาจากส่วนใด
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ประยุกต์มาจากแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง
ประธาน สอบถามว่า การจ้างพนักงานกองทุนฯ เพิ่มเติม จานวน 1 อัตรา เพื่อตรวจสอบ
เฉพาะงานกองทุนฯ มีความจาเป็นหรือไม่ และการกาหนดให้กองทุน ต้องมีผู้ตรวจสอบภายในของกองทุ น
มีข้อบังคับระบุในเรื่องนี้ไว้หรือไม่ และมีการระบุไว้หรือไม่ให้นางบประมาณด้านบริหารจัดการกองทุนมาใช้
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามข้อกาหนดตัวชี้วัด
ประเมินผลกองทุน ของกรมบัญชีกลาง โดยกาหนดเกณฑ์วัด ระดับ 1 ไว้ว่า กองทุนต้องกาหนดรูปแบบ
โครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่ได้กาหนดรายละเอียดของโครงสร้างและ
อัตรากาลัง รวมถึงแหล่งเงินที่จะนามาใช้ ดาเนินการของหน่วยตรวจสอบภายในว่าต้องใช้จ่ายจากงบประมาณ
ส่วนใด ในกรณีนี้หากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่มีกองทุนฯ สามารถจัดเจ้าหน้าที่ ของ
สานั กงานมาทาหน้าที่ตรวจสอบภายในกองทุน ก็ไม่มีความจาเป็น ต้องของบประมาณจากกองทุนเพื่อจ้าง
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พนักงานเพิ่มเติม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่ากลุ่มตรวจสอบภายในของ สศก. มีอัตรากาลังจากัดขณะที่มีภารกิจ
งานค่อนข้างมาก การจะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สศก. ตรวจสอบงานกองทุนเป็นประจาและต่อเนื่องอาจ
ส่งผลกระทบต่อภารกิจงานด้านอื่นๆ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเห็นว่าหากต้องการให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สศก.
ช่ ว ยสนั บ สนุ น งานตรวจสอบภายในกองทุ น ฯ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง กองทุ น ฯ
มีความสามารถที่จะจ้างพนัก งานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ จึงเห็นว่าควรจ้างพนักงานเพิ่มเติม 1 ตาแหน่งเพื่อ
สนับ สนุ นงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในไม่ควรอยู่ภายใต้ ส่ว นงานของฝ่ ายเลขานุการฯ
ซึง่ อาจถูกมองว่าขาดความเป็นกลาง และมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ (นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า หากพิจารณาจากข้อกาหนด
เกณฑ์ชี้วัด กรมบัญชีกลางน่าจะมีความต้องการให้ทางกองทุนฯ มีผู้ตรวจสอบภายในเป็นการเฉพาะ
ประธาน ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ ควรจัดให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าการบริหารจัดการกองทุนจะต้องมีเรื่อง
ใดบ้าง ซึ่งแผนผังโครงสร้างการบริหารงานที่ฝ่ายเลขานุการจัดทาเป็นการจัดแบ่งตามภารกิจงานของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องตามการบริหารจัดการ โดยมีอัตรากาลังเพื่อทาหน้าที่
15 อัตรา ซึ่งในหลักการเห็นว่าไม่ขัดข้อง แต่ในรายละเอียดจะขอรับไปพิจารณาร่วมกับฝ่ายเลขานุการและแจ้ง
ให้กรรมการทุกท่านทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
1) เห็นชอบในหลักการโครงสร้างการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และ
การตรวจสอบภายในกองทุน ฯ ตลอดจนกรอบอั ตรากาลั ง โดยให้ ฝ่ า ยเลขานุ การฯ นาไปหารื อประธาน
กรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามภารกิจงานกองทุนฯ พระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่า
ด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รวมถึงกฎ ระเบียบอื่นๆ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด และแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ
2) อนุมัติให้จ้างพนักงานกองทุนฯ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการ
การเงินและบัญชี เพิ่มเติมอีก 1 อัตรา จากเดิมที่มีกรอบอัตรากาลังพนักงานกองทุนฯ จานวน 6 อัตรา เป็น 7
อัตรา โดยอิงค่าจ้างตามอัตราจ้างของพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนฯ และอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เพิ่มเติม
จานวน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1) ค่าจ้างพนักงานกองทุนฯ จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน
216,000 บาท
(อัตราจ้าง 18,000 บาท/เดือน x 12 เดือน)
2.2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
9,000 บาท
(สมทบ 750 บาท/เดือน x 12 เดือน)
3) เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
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วาระที่ 4.3 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม และขอเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคาร
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 อนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร
กองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จานวน 4,120,000 บาท ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕9 - ๓๐ กันยายน ๒๕60 โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ประกอบด้วย
(๑) ค่าจ้างชั่วคราววงเงิน
๑,350,00๐ บาท
(๒) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2,750,000 บาท
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
2,245,000 บาท
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ 505,000 บาท
(3) ค่าครุภัณฑ์เลเซอร์ปริ๊นเตอร์ (สี)
20,000 บาท
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบให้ยกเลิก
วงเงินค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการค่าครุภัณฑ์ (เลเซอร์ปริ๊นเตอร์สี)
จานวน 20,000 บาท
ข้อเท็จจริง
1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2560
จานวนทั้งสิ้น 4,100,000 บาท ซึ่งผลการดาเนินงานปรากฏว่า สามารถดาเนินงานได้ตามแผนงานที่กาหนด
และบางกิจกรรมสามารถดาเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ดี กรอบงบประมาณที่ได้รับจานวนดังกล่าว
ปัจจุบันมีคงเหลือไม่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นประมาณ
200,000 บาท
2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ.
๒5๔๘ หมวด ๑ การรับเงิน ข้อ ๔ ให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ กระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” เพื่อ
ความคล่ องตัวในการดาเนินงานให้มีบั ญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิส าหกิจภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งที่ผ่านมา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้เปิดบัญชีเงิน
ฝากไว้ ๒ บัญชี ได้แก่
๑) บั ญชีเงินฝากกระทรวงการคลั ง ชื่อบัญชี “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถการแข่ งขั น ของประเทศ” ซึ่ ง ณ วั นที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕60 มี เงิ นฝาก จ านวน
207,719,323.16บาท
๒) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “กองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕60 มี
เงินฝาก จานวน 2,646,915.08 บาท
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ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ
เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมาการเบิ ก -จ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯ จะใช้ วิ ธี ก ารเบิ ก เงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
กระทรวงการคลังมาไว้ในบั ญชีเงิน ฝากธนาคารออมสินเพื่อเบิกจ่ายไปในเรื่องต่างๆ ดังนั้น ทุกๆ รายการ
เบิกจ่ายและรับคืนจะใช้บัญชีเงินฝากธนาคารเพียงบัญชีเดียว ส่งผลให้การควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ
กระทาได้ย าก ดังนั้ น เพื่อเป็ น การควบคุม และตรวจสอบค่าใช้จ่ายบริห ารกองทุนฯ ส านักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงเสนอขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
ประเภทกระแสรายวัน ชื่ อบั ญชี “กองทุ นปรับ โครงสร้ างการผลิ ต ภาคเกษตร เพื่อ เพิ่ มขี ดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ (ค่าบริหารกองทุน)” ภายในวงเงินเท่าที่ได้รับอนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ
เป็นประจาทุกปี
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
จานวน 200,000 บาท จากกรอบวงเงินเดิม 4,100,000 บาท เป็น 4,300,000 บาท โดยให้สามารถถัว
จ่ายได้ทุกรายการ
2. ขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากและวงเงินตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ
ความเห็นของที่ประชุม
ประธาน ให้ความเห็นว่า ต้องขอปรับแผน เพราะคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายเป็น ค่า
บริหารกองทุนประจาปี 2560 จานวน 4.1 ล้านบาท เมื่อกองทุน ได้ดาเนินการตามแผน ปรากฏว่า กรอบ
วงเงินที่ขออนุมัติไว้เดิมไม่เพียงพอ ทาให้ต้องขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องบริหารกองทุนประจาปี 2560
จากแผนเดิม 4.1 ล้านบาท เป็น 4.3 ล้านบาท ซึ่งแผนปฏิบัติงานเป็นเรื่องบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
บางครั้งอาจประมาณการขาดไป เกินไป เนื่องจากเป็นการตั้งเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งผลจากการดาเนินงาน Output
ที่ออกมาจาเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ประมาณการไว้เดิมเป็นวงเงินอีก 2 แสนบาท
กรรมการ (นายกุ ศ ล แย้ ม สอาด ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วาม
จาเป็นต้องเสนองบประมาณเพิ่มเติม เพราะฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ ไม่มีงบประมาณเพียงพอ และมีความ
จาเป็นต้องดาเนินงานต่อเนื่อง
ประธาน ให้ข้อคิดเห็นว่า สาหรับการแยกบัญชีเงินฝาก ควรมีการแยกบัญชี เพราะที่ผ่านมา
ใช้บัญชีเดียว งบประมาณของกองทุนฯ ทั้งหมดใช้สมุดบัญชีเดียว เห็นสมควรว่า ต้องแยกสมุดบัญชี เพื่อสะดวก
ในการควบคุมการเบิกจ่ายระหว่างเงินก้อนที่จะให้เป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย หรือเงินจ่ายขาด ยอดเงินที่ต้อง
บริหารจัดการ โดยต้องหารือกับกรมบัญชีกลางสามารถทาได้หรือไม่ แต่ถ้าหากกรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยที่จะมี
การแยกบัญชี ก็ควรจัดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเป็นระยะ ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจสอบงบการเงินและ
รายงานทุกเดือน หรือทุกไตรมาส
กรรมการและเลขานุ ก าร กล่ า วว่ า ขอให้ ท างเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยการเงิ น ตรวจสอบกั บ
กระทรวงการคลังว่า เมื่อมีการแยกบัญชีแล้ว ระบบ GFMIS จะมีปัญหาหรือไม่ ขออนุญาตที่ประชุมอนุมัติไว้
เป็นหลักการว่า ถ้าสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะขออนุญาตเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
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มติที่ประชุม
1) อนุ มั ติเพิ่มวงเงิน ส าหรับเป็นค่ าใช้จ่ายบริห ารกองทุนฯ ประจาปี งบประมาณ 2560
จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
2) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบว่าการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพิ่มเติมจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) หรือไม่ หากไม่มีปัญหาในทาง
ปฏิบัติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนิน การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน ภายในวงเงิน
เท่าที่ได้รับอนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ได้ และให้รายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดการประชุม เวลา 16.50 น.
นายเมธี จันต๊ะ
ผู้จดรายงานการประชุม
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
นายเอกราช ตรีลพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร

