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ค าน า 

กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นทั้งระบบและครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด เน้นให้การ
ช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินงานตามโครงการ
ต่าง ๆ ต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  โดยก าหนดวงเงินของกองทุนไว้เป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2534 จากมอบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบกองทุน เป็น ให้กรมการค้าภ ายใน 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบกองทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และเห็นชอบการปรับแก้ไข
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีลงนามในระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วย
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยปรับแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จากเดิม “พิจารณาอนุมัติการใช้เงิน” เป็น “ก ากับการจัดการและการ
บริหารกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
หรือคณะรัฐมนตรีก าหนด” ก าหนดให้กรมการค้าภายใน เป็นผู้รับผิดชอบกองทุน และให้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกองทุน อนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี และจัดสรรเงินกองทุนให้หน่วยงานผู้ใช้จ่ายเงินตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปี   

รายงานประจ าปี 2561 กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จัดท าขึ้นโดยมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ            
ในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่การด าเนินงานของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ คบท. 
พฤศจิกายน  2561 
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 พระราชบัญญัติบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 8)              

  พ.ศ. 2560 
 กรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

  (ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2534) 
 กรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก. 

  (ตามมติ ครม. วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) 
 กรอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวม

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2560) 
 เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือใช้จ่ายตามโครงการที่ไม่ปรากฎ

ในแผนการด าเนินงานประจ าปีของกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
  (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) 
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กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

-------------------- 
 

 การจัดตั้ง 

กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นทั้งระบบและครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด เน้นให้การ
ช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต โดยก าหนดวงเงินของกองทุนไว้เป็นร้อยละ 2    
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมอบให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบบริหาร
กองทุน  

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.๒๕๓๔ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2534 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ 
ตุลาคม 2534  ให้มีคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) มีหน้าที่พิจารณา
เสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการวางระบบ และก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการช่วยเหลือเกษตรกร 
ก าหนดมาตรการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต และพิจารณา
อนุมัติการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล (คตป.) 
ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน พร้อมทั้งรายงานผล
และเสนอแนะให้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทราบ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๓๔ จากมอบให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบกองทุน เป็นให้กรมการค้าภายในกระทรวง
พาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบกองทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และเห็นชอบการปรับแก้ไขระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยปรับแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จากเดิม “พิจารณาอนุมัติการใช้เงิน” เป็น “ก ากับการจัดการและการบริหาร
เงินกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียนหรือคณะรัฐมนตรีก าหนด” ก าหนดให้กรมการค้าภายในเป็นผู้รับผิดชอบกองทุน และให้มี
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกองทุน อนุมัติแผนด าเนินงานประจ าปี และจัดสรรเงินกองทุนให้หน่วยงานผู้ใช้จ่ายเงิน
ตามแผนการด าเนินการประจ าปี โดยมีผู้จัดการกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท าหน้าที่บริหารจัดการ
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียน 
การเบิกจ่ายเงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งจัดท าโดย
ผู้จัดการกองทุน ภายใต้กรอบนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระบบการให้ความช่วยเหลือ 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ก าหนด โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) และกระทรวงการคลังอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน 
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กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ตั้งอยู่ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ส่งมอบ
เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้กรมการค้าภายใน เข้าบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 
2560 จ านวนเงิน 3,289,280,972.80 บาท และได้ส่งมอบงานการเงินและบัญชี บัญชีรายรับ - รายจ่าย 
และบัญชีลูกหนี้โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้กรมการค้าภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2560 

 วตัถปุระสงค ์
     เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาดและครอบคลุมสินค้า

เกษตรทุกชนิด 
 

 วสิยัทศัน ์และพนัธกจิ 

1.  วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นกองทุนหลักเพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความโปร่งใส เพ่ือสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

2.  พันธกิจ (Mission) 
2.1 เสริมสร้างกลไกตลาดให้ระดับราคาสินค้าเกษตร ส่งผลดีต่อเกษตรกรโดยไม่บิดเบือน

โครงสร้างการผลิตและการตลาด 
2.2 พัฒนาโครงสร้างการผลิต และปรับปรุงคุณภาพสินค้า 
2.3  พัฒนาระบบการตลาดให้เกษตรกรมีทางเลือก 

 ที่มาของเงินกองทุน 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534    ข้อ 
18 ก าหนดที่มาของเงินกองทุน ประกอบด้วย 

1. เงินที่ได้รับจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
3.  ดอกผลของเงินกองทุน 
4.  เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
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โครงสร้างและการบริหาร 
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

                                                

คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร (คบท.) เสนอกรอบการขอใช้เงิน 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชว่ยเหลือเกษตรกร (คชก.) ก าหนดกรอบการขอใช้เงิน      
(การช่วยเหลือเกษตรกร/การใช้เงินประจ าปี) 

คบท.อนุมัติเงินจัดสรร 

กระทรวงการคลัง อนุมัติแผนฯ ก่อนการใช้เงิน 

คบท.อนุมัติแผนฯ 

จัดท าแผนการด าเนินงาน ตามกรอบฯ ที่ คชก.ก าหนด 

การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

การขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ 

โครงการที่อยู่ในแผนฯ โครงการที่ไมอ่ยูใ่นแผน                
(เร่งดว่นด้านการตลาดเฉพาะจดุ) 

อนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
เสนอประธาน คบท. อนุมัติจัดสรร      

ตามกรอบที่ คบท.ก าหนด 
วงเงินต่อโครงการ 
 หมุนเวียน ไม่เกิน 10  ล้านบาท 
 จ่ายขาด   ไม่เกิน   5  ล้านบาท  
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-------------------------- 
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารกองทุน 

จากการประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 ท าให้กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ตามระเบียบข้อ 5 

และมีอ านาจหน้าที่ ตามข้อ 6 และข้อ 9 องค์คณะรวม 25 คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ดังนี ้

คณะกรรมการก ากับดูแลกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) รวม 25  คน 

 

นายกฯหรอืรองนายกฯ     ประธาน 

รมว. พณ. กษ. คลัง     รองประธาน 

อธิบดี คน.       กรรมการและเลขาฯ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 รวม 11 คน 

ผอ.ส านักงบประมาณ  ประธาน 

ผอ.ส านักประเมินผล   กรรมการและเลขาฯ 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุน (คบท.) 
รวม 8 คน 

อธิบดีกรมการค้าภายใน     ประธาน 

ผู้จัดการกองทุนรวมฯ  กรรมการและเลขาฯฯ
ฯ 

คณะอนกุรรมการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้กองทนุ                                              
รวม 7 คน 

 

ผู้แทน ธ.ก.ส.         ประธาน 
ผอ.ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส                    
                         อนกุรรมการและเลขาฯ 

 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอ คบท.                 
รวม 12 คน 

รองอธิบดี คน. ที่ก ากับดูแลสินค้า
เกษตร 1        ประธาน 
ผู้แทนกลุ่มบริหารงานกองทุนรวมฯ          
                 อนุกรรมการและเลขาฯ 

 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย               
รวม 8 คน 

 

รองอธิบดี คน.ที่ได้รับมอบหมาย             
                  ประธาน 
ผู้แทนกองนิติการ คน.               
                 อนุกรรมการและเลขาฯ 

 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
 รวม 15 คน 

 

 

รองผอ.ส านกังบประมาณ   ประธาน 
ผอ.กองประเมนิแผนงานฯ  กรรมการและเลขาฯ 
 



               รายงานประจ าปี 2561 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
 

7 
 

1.1 พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการวางระบบช่วยเหลือเกษตรกรต่อ
คณะรัฐมนตรี 

1.2 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเกษตรกร 
1.3 ก าหนดมาตรการและเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ

ปัจจัยการผลิต 
1.4 พิจารณาก าหนดสินค้าเกษตรและราคาเป้าหมายน า 
1.5 ก ากับการจัดการและการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารทุน

หมุนเวียนที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนหรือคณะรัฐมนตรีก าหนด 
1.6 แต่งตั้งอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดหรือมอบหมายให้

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร 
องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1.   นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย   

ประธานกรรมการ 

2.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
3.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการคนที่สอง 
4.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการคนที่สาม 
5.    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ก ากับดูแลกรมการค้า
ภายใน 

กรรมการ 

6.   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กรรมการ 
7.   ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 
8.   อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ 
9.   ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
10. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
11. ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กรรมการ 
12. ผู้แทนส านักงบประมาณ กรรมการ 
13. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
14. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ 
15. ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ 
16. ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย กรรมการ 
17. ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย กรรมการ 
18.-21. ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 4 ท่าน กรรมการ 
22. อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการและเลขานุการ 
23. ผู้แทนกรมการค้าภายใน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. ผู้แทนกรมประมง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบข้อ 7 และมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 8 
และข้อ 9 องค์คณะรวม 11 คน โดยมีผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เป็นประธานกรรมการ และมี
ผู้อ านวยการส านักประเมินผล ส านักงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้ 

2.1 ติดตามและประเมินผลด าเนินงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
2.2 รายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ คชก. ทราบ 
2.3 แต่งตั้งอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดหรือมอบหมายให้

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร 
องค์ประกอบคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

1.   ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ   ประธานกรรมการ 
2.   ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
3.   ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
4.   ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 
5.   ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ 
6.   ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ 
7.   ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ 
8.   ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย กรรมการ 
9.   ผู้แทนคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักประเมินผล ส านักงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ส านักประเมินผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบข้อ 17 และมี
อ านาจหน้าที่ตามข้อ 17/3 ข้อ 24 และข้อ 27 องค์คณะรวม 8 คน โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็น
ประธานกรรมการ และผู้จัดการกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (แต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมการค้าภายใน) เป็น
กรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

3.1 ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการกองทุน ก ากับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารทุน
หมุนเวียนที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนหรือคณะรัฐมนตรีก าหนด  

3.2 ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้จัดการกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พนักงาน 
และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด  

3.3 อนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี และจัดสรรเงินกองทุนให้แก่หน่วยงานผู้ใช้จ่ายเงิน
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติ
โครงการที่ไม่ปรากฏในแผนการด าเนินงานประจ าปีได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินที่
คณะกรรมการบริหารก าหนด  

3.4 แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร   
3.5 แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
3.6 วางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานการเงินแสดง

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีรองรับโดยทั่วไป 
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3.7 จัดท ารายงานการเงินของกองทุนส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในหกสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีโดยปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ 

องค์ประกอบคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
1. อธิบดีกรมการค้าภายใน   ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 
3. ผู้แทนส านักงบประมาณ กรรมการ 
4. ผู้แทนกรมการค้าภายใน กรรมการ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน กรรมการ 
6. ผู้จัดการกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร            
มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้  

4.1 ตรวจสอบ เร่งรัดและติดตามทวงถามการช าระหนี้จากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน 
4.2 วางระบบการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้เงินกู้ยืมจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน 
4.3 เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือขอให้ส่งเอกสารหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินโครงการ เพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบ วางระบบ และติดตามการช าระหนี้  
องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย 

1. ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   ประธานอนุกรรมการ 
    ที่รับผิดชอบสายงานบริหารงานนโยบายรัฐ 
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน ด้าน
กฎหมาย 
3. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
5. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
7. ผู้แทนส านักงบประมาณ 

 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

8. ผู้แทนกลุ่มบริหารงานกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร อนุกรรมการ 
9. ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ 
    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

5. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้  

5.1 พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการที่น าเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5.2 ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

5.3 เชิญผู้แทนหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และส่ง
เอกสารหลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

5.4 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่สมควร  
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5.5 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร หรือ
ประธานกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรมอบหมาย  

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย 
1.   รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  
      ที่ก ากับดูแลกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1   

ประธานอนุกรรมการ 

2.   ผู้แทนกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ 
3.   ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการ 
4.   ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ 
5.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ในคณะกรรมการบริหาร 
      กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

อนุกรรมการ 

6.   ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ 
7.   ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ 
8.   ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ 
9.   ผู้แทนส านักงบประมาณ อนุกรรมการ 
10. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
11. ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ 
12.ผู้แทนกลุ่มบริหารงานกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  
     กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

6. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
6.1 พิจารณาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

ของกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
6.2 ศึกษาผลกระทบของข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6.3 เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง

ข้อมูล ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในการบังคับใช้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรเพ่ือประกอบการพิจารณา 

6.4 เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการบังคับใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

6.5 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือทราบตามความเหมาะสม  

6.6 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
มอบหมาย  
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย 

1.   รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
      ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย   

ประธานอนุกรรมการ 

2.   ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ 
3.   ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ 
4.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการบริหาร 
      กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

อนุกรรมการ 

5.   ผู้แทนส านักงบประมาณ อนุกรรมการ 
6.   ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
7.  ผู้แทนกลุ่มบริหารงานกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  
      กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

8.   ผู้แทนกองนิติการ กรมการค้าภายใน อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผลการด าเนินงาน 
------------------ 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. การประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จ านวน 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.)                ใน
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 3 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 8 ครั้ง รวม 11 ครั้ง โดยมีอธิบดี
กรมการค้าภายใน เป็นประธาน ดังนี้  

ครั้งที่ 1     วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 
ครั้งที่ 2     วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560   
ครั้งที่ 3     วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560   
ครั้งที่ 4     วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 
ครั้งที่ 5     วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ครั้งที่ 6     วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 
ครั้งที่ 7     วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 
ครั้งที่ 8     วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 9     วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561  
ครั้งที่ 10   วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 
ครั้งที่ 11   วันพุธที่ 12 กันยายน 261  
3. การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือ

ช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่  10 กันยายน 2561  โดยมีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
(นางสาวสุทัศนีย์  ราชเรืองระบิน) เป็นประธาน 

ด้านการเงินและการบัญชี 

 ฐานะการเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 9,413,179,084.78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ    
ปี  2560 จ านวน 9,116,088,962.94 บาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 297,090,121.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.26  โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้ช าระเงินคืน  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 25๖1 และ 2560 

                หน่วย:บาท 

                    ปี 25๖1                  ปี 2560 
สินทรัพย ์     
สินทรัพย์หมุนเวียน    
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,601,829,030.83      ๓,322,784,179.54 
  ลูกหนี้ระยะสั้น 587,972.23                           - 
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                               1,351,352,369.21 1,525,916,525.67      

  วัสดุคงเหลือ 24,069.90                   9,404.23  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,953,793,442.17      4,848,710,109.44  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
  เงินให้กูย้ืมระยะยาว                        3,459,090,078.13      4,267,481,967.94  
  อุปกรณ์-สุทธิ 295,564.48                 15,017.56  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,459,385,642.61      4,267,496,985.50  

รวมสินทรัพย ์ 9,413,179,084.78      9,116,207,094.94  
        
หน้ีสิน     
หน้ีสินหมุนเวียน   
                  เจ้าหนีร้ะยะสั้น 45,197.92 118,132.00 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 45,197.92 118,132.00 

รวมหน้ีสิน  45,197.92 118,132.00 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 9,413,133,886.86      9,116,088,962.94   
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   
  ทุน 54,000,000,000.00    54,000,000,000.00  
  รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (44,586,866,113.14) (44,883,911,037.06) 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 9,413,133,886.86     9,116,088,962.94 
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ในรอบปีบัญชี 2561  กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร มีรายได้จากการด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 314,865,556.73 บาท โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร ค่าปรับผิดนัด เงินเหลือจ่ายจากโครงการส่งคืน และรายได้อ่ืน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 17,820,017.58 บาท  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร ค่าใช้สอยและวัสดุ       
ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้ว ปรากฏว่ามีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
จ านวน 297,045,539.15 บาท 

 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560   

 
                 หน่วย:บาท 

                            ปี 2561             ปี 2560 
รายได้    
  รายได้ดอกเบีย้เงินฝากจากสถาบนัการเงิน 27,420,946.81          78,111,501.09 

 ค่าปรับผดินัดจากการช าระคืนเงินกู้ล่าช้า 277,009,464.92            1,762,728.41 
 เงินเหลือจ่ายจากโครงการส่งคืน 8,186,620.22       198,283,886.91 

  รายได้อื่น 2,248,524.78          27,672,727.77  

รวมรายได้ 314,865,556.73       305,830,844.18  
ค่าใช้จ่าย    

  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 2,396,763.00 
            

2,521,364.00  
  ค่าใช้สอย 808,992.56                12,605.00 
  ค่าวัสด ุ 28,108.10                 41,731.77 
  ค่าครุภณัฑ์มลูค่าต่ ากว่าเกณฑ ์ 20,047.00                          -       
 ค่าเสื่อมราคา 39,624.58                55,658.70 
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน   
     ค่าใช้จ่ายโครงการ 13,198,658.34          53,995,688.44 
     ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน 1,327,824.00               645,863.56  

  ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ                        -                 4,581,000,000.00  

รวมค่าใช้จ่าย 17,820,017.58     4,638,272,911.47  

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 297,045,539.15  (4,332,442,067.29) 
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ด้านการอนุมัติจัดสรรเงิน   

1. กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตาม
กรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่คณะกรรมการ คชก. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2561 โดยเป็นการประมาณการรายจ่ายของกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 วงเงินรวม 93,372,212 บาท แยกตามผลผลิต ดังนี้  

ผลผลิตที่ 1 สนับสนุน/ส่งเสริม วงเงิน 85,000,000 บาท แยกเป็น  
 

สินค้า กิจกรรม 
ระยะเวลา แผนใช้เงิน 
โครงการ ปี 2561 

ผลไม ้ สนับสนุนให้มีจุดรวบรวมและคัด
คุณภาพผลไม้ 

มิ.ย. - ธ.ค. 61 30,000,000 

สุกร ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตสุกร 

ปี 2561 - 2564 5,000,000 

ข้าว ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือสร้างยุ้งฉาง/
ไซโลเก็บ ข้าวเปลือก  

ปี 2561 - 2565  

กุ้ง 
 
 
 
 

- สนับสนุนพันธุ์กุ้งคุณภาพ  
- ชดเชยดอกเบี้ ย เงินกู้ เ พ่ือจัดหา
อาหารและปัจจัยการเลี้ยงกุ้ง  
- ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการระบาย
จ าหน่ายกุ้งออกนอกแหล่งผลิต  

ปี 2561 - 2564  

สิ นค้ า เ กษตร 
อ่ื นที่ มี ปั ญห า
เ ร่ ง ด่ ว น ด้ า น
การตลาด 

- ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือชะลอการ
น าผลผลิตออกสู่ตลาด  
- สนับสนุนค่าบริหารจัดการด้าน
การตลาด  
- สนับสนุน เงินหมุน เวียนในการ
รวบรวมผลผลิต  เพ่ือกระจายออก
นอกแหล่งผลิต 

มิ.ย. - ก.ย. 61 50,000,000 

 
ผลผลิตที่ 2 ติดตามการช าระหนี้            วงเงิน 1,130,000 บาท  
ผลผลิตที่ 3 ติดตามประเมินผลโครงการ   วงเงิน    331,080 บาท  
ผลผลิตที่ 4 อ านวยการบริหาร              วงเงิน 6,911,132 บาท  
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2. กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ได้อนุมัติจัดสรรเงินโครงการตามแผนฯ และเพ่ือใช้จ่าย
ตามโครงการที่ไม่ปรากฏในแผนการด าเนินงานประจ าปีของกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน 5 
โครงการ วงเงิน 261,896,700 บาท  ดังนี้ 

2.1  โครงการสินเชื่อ เพ่ือสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จ านวน 
250,000,000 บาท 

2.2 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61 
วงเงิน 3,244,500 บาท  

2.3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการผลิต 
2560/61 วงเงิน 2,703,750 บาท  

2.4 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดล าพูน ปีการผลิต 2560/61 
วงเงิน 1,004,250 บาท  

2.5 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จังหวัด เชียงใหม่ ปีการผลิต 
2560/61  (สนับสนุนการเก็บสต๊อกหอมหัวใหญ่ในห้องเย็น) วงเงิน 4,944,000 บาท  

ด้านการบริหารจัดการลูกหนี้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัด

ติดตามการช าระหนี้กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีผู้แทน ธ.ก.ส. เป็นประธานอนุกรรมการและ
เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ วางระบบ เร่งรัดติดตามทวงถามการช าระหนี้จากหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรเงินจากกองทุนรวมฯ ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้เร่งรัดติดตามการช าระคืนเงินยืมของ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และได้เร่งรัดติดตามหนี้โครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ จ านวน 1 ครั้ง 
ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2561 ในเขตจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมให้สมาชิกผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
2. โครงการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยให้องค์กรเกษตรกรเป็นผู้จัดหา 
3. โครงการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2543 
4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544 
5. โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพ่ือการผลิตและบริหารตลาดข้าวของสหกรณ์ ปี 2544/2545 
6. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2546/2547 
7. โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรโดยกลุ่มเกษตรกร ปี 2542 – 2544          
    (เงินทุนหมุนเวียน) 
8. โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรโดยกลุ่มเกษตรกร ปี 2543 (เงินทุนหมุนเวียน) 
9. โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544 

ในรอบปีบัญชี 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 กรมการค้าภายในใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการ คบท. และคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร ได้มีการเร่งรัดติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรเงินไปด าเนินโครงการเร่งส่งคืนเงินกองทุนฯ   
ซึ่งในปี 2561 ได้มีลูกหนี้ส่งคืนเงินรวมทั้งสิ้น 20 โครงการ วงเงิน 982.957 ล้านบาท ดังนี้ 
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  หน่วย  :  ล้านบาท 

ที ่ โครงการ หน่วยงาน จ านวนเงิน 
1 โครงการฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 934.158 
2 โครงการบริหารจัดการล าไย ปี 2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0.028 
3 โครงการบริหารจัดการล าไย ปี 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0.055 
4 โครงการบริหารจัดการลิ้นจี่ ปี 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0.150 
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.600 
6 โครงการแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17.226 
7 โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อล าไยเพ่ือแปรรูป ปี 2543 กรมส่งเสริมการเกษตร 0.215 
8 โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  

ปี 2544 
กรมส่งเสริมการเกษตร 0.553 

9 โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
    ปี 2544 (องค์กรนิติบุคคลอื่น) 

กรมส่งเสริมการเกษตร 0.009 

10 โครงการน าร่องเพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในเขตแห้งแล้งซ้ าซาก กรมส่งเสริมการเกษตร 0.214 
11  โครงการน าร่องเพ่ือลดพื้นที่ปลูกข้าวคุณภาพต่ า กรมส่งเสริมการเกษตร 0.289 
12 โครงการสนับสนุนการจัดซื้อเตาอบล าไย ปี 2545 กรมส่งเสริมการเกษตร 0.726 
13 โครงการน าร่องเพ่ือลดพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังในเขตแห้งแล้ง 

ซ้ าซากด้วยการเลี้ยงโคเนื้อ 
กรมปศุสัตว์ 1.129 

14 โครงการพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์ กรมปศุสัตว์ 1.427 
15 โครงการแก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปี 2550/51 กระทรวงมหาดไทย 1.750 
16 โครงการแทรกแซงตลาดทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2540 กรมการค้าภายใน 0.030 
17 โครงการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ ปี 2545 กรมการค้าภายใน 5.110 
18 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย  

ปีเพาะปลูก 2546/2547 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 0.288 

19 โครงการแทรกแซงตลาดสับปะรด (รับจ าน า) ปี 2542 องค์การคลังสินค้า 10.000 
20 โครงการแทรกแซงตลาดสับปะรด (รับจ าน า) ปี 2543 องค์การคลังสินค้า 7.000 
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  สถานะของลูกหนี้กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2561 
จ านวน  12  หน่วยงาน  รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ วงเงิน 4,810,442,447.34 บาท  ดังนี้ 
 

ที ่ หน่วยงาน โครงการ หน่วย (ล้านบาท) 
1 กรมวิชาการเกษตร 6 1,562,888,343.73 
2 องค์การคลังสินค้า 4 955,693,840.07 
3 สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 630,221,037.86 
4 กรมการค้าภายใน 10 490,730,807.86 
5 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 3 366,810,595.49 
6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 18 288,059,209.77 
7 กระทรวงมหาดไทย 3 285,028,320.50 
8 กรมการค้าต่างประเทศ 1 98,164,638.41 
9 กรมส่งเสริมการเกษตร 10 84,260,637.35 

10 กรมปศุสัตว์ 3 39,406,448.26 
11 กรมประมง 1 5,419,261.93 
12 กรมการปกครอง 1 3,759,306.11 

 รวม 69 4,810,442,447.34 
 

 

ด้านผลการด าเนินงานโครงการ 

กองทุนฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวม        
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

- โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการผลิต 2560/61 
1. ความเป็นมา 

ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย จัดสรรเงินจ่ายขาดให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด าเนินการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานเกษตรอ าเภอแหล่งผลิตใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือชะลอการจ าหน่ายผลผลิตกระเทียมในช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก วงเงิน 
2,703,750 บาท ในอัตราร้อยละ 3 ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 5 เดือน (เมษายน - สิงหาคม 2561) 
ระยะเวลาโครงการเดือนเมษายน - กันยายน 2561 
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2. กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย  

จ านวนเกษตรกร 147 ราย วงเงินกู้จ านวน 6 ,510 ,000 บาท จ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 
64,324.31 บาท 

 

ที ่ อ าเภอ 
เกษตรกร พ้ืนที่ปลูก วงเงินกู้ ชดเชยดอกเบี้ย 

(ราย) (ไร่) (บาท) (บาท) 
1 ปาย 136 751 6,025,000 60,739.93 
2 ขุนยวม 2 14 100,000 941.09 
3 แม่ลาน้อย 9 44 385,000 2,643.29 

 รวม 147 809 6,510,000 64,324.31 
 

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
- จังหวัดได้รับเงิน                               2,253,125.00    บาท 
- รายรับ      ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร              3,357.27    บาท 
                รวมรายรับ                       2,256,482.27    บาท 
- รายจ่าย     ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม                  875.00   บาท 

                             เงินชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3       64,324.31   บาท 
                             รวมรายจ่าย                           65,199.31   บาท  
              คงเหลือ เงินคืนกองทุนฯ                     2,191,282.96   บาท 
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