ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยกองทุนรวมเพือ
่ ชวยเหลือเกษตรกร
พ.ศ. 2534
........................................................
เพื่อใหการชวยเหลือเกษตรกรเปนไปอยางมีระบบ และครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกําหนดระเบียบวาดวย
กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534"
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
"กองทุน" หมายความวา กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
"เกษตรกร" หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม
"สินคาเกษตร" หมายความวา สินคาเกษตรที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรเห็นวา มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรในดาน
การตลาดอยางเปนระบบอยูแลว แตไมรวมถึงสินคาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนดใหมีการชวยเหลือดานการตลาดอยางเปนระบบอยูแลว
"ปจจัยการผลิต" หมายความวา ปจจัยที่ใชในการผลิตสินคาเกษตรทุกชนิด
"ราคาเปาหมายนํา" หมายความวา ระดับราคาหรือชวงระดับราคาสินคาเกษตร ในแตละปที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรเห็นวา เปนระดับ
ราคาหรือชวงระดับราคาที่จะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพในระยะยาว
"ราคาตลาด" หมายความวา ราคาที่มีการซื้อขายจริงในทองตลาดขณะนั้น
ขอ 4. ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 1
คณะกรรมการ

ขอ 5. ใหมี "คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร" ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกรมการคาภายใน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประธานชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย
เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมการคาภายใน เปนกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการ
ดังกลาวจะแตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดอีกไมเกิน 2 คน
ขอ 6. คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการวางระบบชวยเหลือเกษตรกรตอคณะรัฐมนตรี
(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการชวยเหลือเกษตรกร
(3) กําหนดมาตรการและเงื่อนไขในการใหความชวยเหลือในดานการตลาดสินคาเกษตรและปจจัยการผลิต
(4) พิจารณากําหนดสินคาเกษตรและราคาเปาหมายนํา
(5) พิจารณาอนุมัติการใชเงินตามวัตถุประสงคของระเบียบนี้
(6) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอ 7. ใหมี "คณะกรรมการติดตามและประเมินผล" ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนกรรมการใหผูอํานวยการกอง
ประเมินแผนงานและโครงการ 1
สํานักงบประมาณ เปนกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการดังกลาวจะแตงตั้งกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการไดอีกไมเกิน 1 คน

ขอ 8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน
(2) รายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งขอเสนอแนะ ใหคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร ทราบ
ขอ 9. ในการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ คณะกรรมการตามขอ 5. และขอ 7. อาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด หรือมอบหมายให ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควร
ขอ 10. การประชุมของคณะกรรมการตามขอ 5. และขอ 7. ตองมีการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ 11. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 12. การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนําขอ 10. และ 11. มาใชบังคับ โดยอนุโลม

หมวด 2
แนวทางการชวยเหลือเกษตรกร

ขอ 13. การกําหนดราคาเปาหมายนําในแตละปสําหรับสินคาเกษตร ที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกําหนด เพื่อใชเปนเกณฑในการใหความ
ชวยเหลือ ใหพิจารณาจากปจจัยตอไปนี้เปนอยางนอย
(1) รายไดของเกษตรกรที่ควรจะไดรับในปนั้น โดยคํานึงถึงผลผลิตรวม และโดยเปรียบเทียบกับรายไดของเกษตรกรที่เพาะปลูกสินคาเกษตรแตละชนิด
(2) ราคารายเดือนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไมรวมราคาที่สูงหรือต่ําผิดปกติ
ขอ 14. ใหคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรพิจารณาใหความชวยเหลือเมื่อเห็นวาราคาตลาดต่ํากวา หรือคาดวาจะต่ํากวาราคาเปาหมายนําใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง และหยุดใหความชวยเหลือเมื่อเห็นวาราคาตลาดสูงกวา หรือคาดวาจะสูงกวาราคาเปาหมาย ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ขอ 15. การชวยเหลือเกษตรกรจะตองดําเนินการภายใตหลักการเดียวกันอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ มีกลไกใหผลประโยชนนั้นกลับไปถึงเกษตรกรอยางแทจริง
โดยใหการชวยเหลือในดานการตลาดสินคาเกษตรและปจจัยการผลิต

หมวด 3
กองทุน

ขอ 16. ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา "กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร"
ในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เปนทั้งระบบและครอบคลุมสินคาเกษตรทุกชนิด
ขอ 17. ใหกรมบัญชีกลาง มีหนาที่เกี่ยวกับกองทุน ดังนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการใชจายหรือการขอรับจัดสรรเงินกองทุน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
(2) วางขอบังคับหรือระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การหาประโยชน การเบิกจาย และการพัสดุในกิจการของกองทุนตามระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
(3) จายเงินตามมติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรรวมทั้ง
ดูแลรักษาผลประโยชนเงินกองทุน
(4) จัดทํารายงานและการบัญชีกองทุน ตลอดจนการพัสดุ รวมทั้งควบคุมดูแลการ
ใชจายเงินกองทุน
ขอ 18. กองทุน ประกอบดวย
(1) เงินที่ไดรับจัดสรรตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําป
(2) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให
(3) ดอกผลของเงินกองทุน

หมวด 4
การเบิกจายเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขอ 19. เงินกองทุนนี้ใหจายไดตามวัตถุประสงคใน ขอ 16. ตามมติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร เฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(1) ชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาด เพื่อรักษาระดับราคา หรือยกระดับราคา
สินคาเกษตร
(2) พัฒนาโครงสรางการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดแกเกษตรกร
(3) ชวยเหลือเกษตรกรในดานสินเชื่อ และการดําเนินงานของกองทุนที่ดิน
(4) คาใชจายในการบริหารกองทุนไมเกินรอยละ 1 ของเงินกองทุน
ทั้งนี้ การจายเงินกองทุนเพื่อการดําเนินการดังกลาวจะจายในลักษณะหมุนเวียนหรือ
จายขาดก็ได
ขอ 20. เงินกองทุนนี้ หามมิใหนําไปใชเพื่อการชวยเหลือเกษตรกร ที่ประสบภัยพิบัติหรือไดรับความเสียหายจากการระบาดทําลายของศัตรูพืช
ขอ 21. ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมีอํานาจจายเงินจากกองทุนแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชจายในกิจการตามวัตถุประสงคกองทุน ตามที่คณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรอนุมัติ
ขอ 22. ใหกรมบัญชีกลางเปดบัญชีกองทุน เรียกวา "บัญชีกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร"
ขอ 23. เงินกองทุนนี้ใหนําไปหาดอกผลได โดยการฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรกําหนด
ขอ 24. การบัญชีและแบบรายงานการรับ - จายเงิน ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 25. ในเดือนที่มีการเบิกหรือมีการจายเงินกองทุน ใหหนวยงานผูใชจายเงินจัดทํางบเดือนแสดงรายการรับ/หรือรายการจายพรอมทั้งรวบรวมใบสําคัญจายและเอกสาร
อื่นอันเปนหลักฐานแหงหนี้สงสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ หรือสํานักตรวจเงินแผนดินประจําเขตตรวจสอบแลว
แตกรณี ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
การขอผลัดสงใบสําคัญคูจายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตลอดจนการทักทวงและ
คัดคานการทักทวงใหปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีเงินงบประมาณรายจาย
ขอ 26. ใหกรมบัญชีกลางจัดทํารายงานการรับ - จายเงินกองทุนประจําเดือน เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร และสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
ขอ 27. ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป ใหกรมบัญชีกลางจัดทํางบการเงินสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
งบการเงินตามวรรคหนึ่ง เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลว ใหเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534

อานันท ปนยารชุน
(นายอานันท ปนยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

