สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 245)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
------------------------คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2561
(ครั้งที่ 245) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ
ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้
1. กรอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1 เห็นชอบการกาหนดกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
เพื่อใช้ในการดาเนินการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กองทุน รวมเพื่อช่ว ยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534 ดังนี้
นโยบาย
(1) ดาเนินนโยบายการค้าเสรี โดยให้กลไกตลาดเป็นตัวปรับอุปสงค์และอุปทานของ
สินค้า เพื่อให้ระดับราคาและการจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่บิดเบือนต่อโครงสร้างระบบ
การผลิตและการตลาด หากมีความจาเป็นต้องดาเนิน การแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคาและ
รายได้ ก็ให้ดาเนินการได้เป็นครั้งคราว
(2) พัฒ นาโครงสร้ างการผลิ ตและปรับปรุงคุณภาพสิ นค้า เกษตรเพื่อเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกร โดยการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร และการปรับระบบการทางานส่งเสริมการเกษตร
(3) พัฒนาระบบการตลาดให้เกษตรกรมีโอกาสและทางเลือก ในการจาหน่า ยมากขึ ้ น
รวมทั้งช่ว ยเสริม สร้า งเสถีย รภาพทางด้า นรายได้แก่เกษตรกร เช่น การพัฒนาตลาดกลาง ตลาดข้อตกลง
และตลาดซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
รั ฐ จะเข้าดาเนิ นการช่วยเหลื อเกษตรกรตามหลั กการและมาตรการที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด มี ก รอบมาตรการซึ่ ง จาแนกไว้
เป็ น กลุ่ ม สิ น ค้ า 3 กลุ่ ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 สินค้าที่ผลิตเกินความต้องการภายในประเทศและเหลือส่งออก
มาตรการหลัก มุ่งแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออก และเร่งรัด
การส่งออกและขยายตลาด
มาตรการเสริม ชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับ
จานา การให้สินเชื่อ การเก็บสต๊อก การรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อย
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มาตรการหลัก เพิ่มช่องทางการจาหน่ายให้แก่เกษตรกร อาทิ ส่งเสริมให้โรงงานแปรรูป
สินค้าเกษตรเข้ารับซื้อโดยตรง ส่งเสริมให้มีการแทรกแซงตลาดโดยเอกชน และส่งเสริมให้เกิดตลาดกลาง เป็นต้น
มาตรการเสริม ใช้หน่วยงานของรัฐเข้าแทรกแซงเพิ่มเติมเมื่อจาเป็น
กลุ่มที่ ๓ สินค้าที่ผลิตไม่เพียงพอและต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
มาตรการหลัก มาตรการด้านภาษี และการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษรวมทั้งการ
ปรับปริมาณการนาเข้าให้เหมาะสม
มาตรการเสริม การแทรกแซงด้วยการรับซื้อผลิตผลในบางพื้นที่เพิ่มเติมเมื่อจาเป็น
(๒) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิต
(2.๑) การวิจัยและพัฒนา
(๒.2) ระบบส่งเสริมการเกษตร
(2.๓) สินเชื่อระยะยาว
1.2 เห็นชอบกรอบแนวทางการช่วยเหลื อเกษตรกร ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วย
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้
(1) แนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร
(1.1) คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) กาหนด
สินค้าเกษตรและราคาเป้าหมายนาของสินค้าที่จะให้ความช่วยเหลือ
(1.2) กาหนดราคาเป้าหมายนาในแต่ละปีสาหรับสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการ
คชก. กาหนด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1.2.1) รายได้ของเกษตรกรที่ควรจะได้รับในปีนั้น โดยคานึงถึงผลผลิตรวม
และโดยเปรียบเทียบกับรายได้รวมของเกษตรกรที่เพาะปลูกสินค้าแต่ละชนิด
(1.2.2) ราคารายเดื อ นเฉลี่ ยย้ อ นหลั ง 3 ปี ไม่ ร วมราคาที่ สู ง หรือ ต่า
ผิดปกติ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์
(1.3) ให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าราคาตลาดต่ากว่า หรือคาดว่าจะต่ากว่าราคา
เป้าหมายนาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และหยุดให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าราคาสูงกว่าหรือคาดว่าจะสูงกว่า
ราคาเป้าหมายนาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
(1.4) การช่วยเหลือเกษตรกรต้องดาเนินการภายในหลักการเดียวกันอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีกลไกให้ผลประโยชน์นั้นกลับไปถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง
(1.5) ให้ จ่ ายเงินกองทุนรวมเพื่ อช่ว ยเหลื อเกษตรกร ตามมติคณะกรรมการ
บริหาร ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่คณะกรรมการ คชก. กาหนด เฉพาะกรณี ดังนี้
(1.5.1) ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อรักษาระดับราคา
หรือยกระดับราคาสินค้าเกษตร
(1.5.2) พัฒนาโครงสร้างการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
(1.5.3) ช่ว ยเหลือสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายกาหนดให้มีการช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบอยู่แล้วโดยผ่านกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นการเฉพาะคราวและมี
ความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร
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(1.6.1) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ หรือ ได้รับความเสียหาย
จากการระบาดทาลายของศัตรูพืช
(1.6.2) ช่ว ยเหลื อสิ นค้าเกษตรที่มีกฎหมายกาหนดให้ มีการช่ว ยเหลือ
อย่างเป็นระบบอยู่แล้ว ยกเว้นการนาเงินกองทุนไปใช้ตามข้อ (1.5.3)
(1.7) การดาเนินการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรจะต้องกระทาเป็นรายปีการผลิต
และเมื่อสิ้นฤดูการผลิตแล้ว จะต้องมีการสรุป และประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการให้ชัดเจน มิฉะนั้น
จะมิให้ดาเนินการในปีถัดไป
(1.8) คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น รวมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร (คบท.)
จะต้ อ งประกาศมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแทรกแซงสินค้าเกษตรแต่ละชนิดเป็นการ
ล่วงหน้า ก่อนสินค้าออกสู่ตลาด ตามแผนการดาเนินงานประจาปี
(1.9) จะต้องมีแผนปรับปรุงสินค้าเกษตรแต่ละชนิดควบคู่ไปกับการแทรกแซงตลาดดังนี้
(1.9.๑) การแปรสภาพผลผลิต
(1.9.๒) การปรับปรุงคุณภาพ
(1.9.๓) การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งชนิดและปริมาณ
(2) ขอบเขตและกรอบการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(2.๑) ขอบเขตการช่วยเหลือ
ด้านปัจจัยการผลิต คือ การให้หรือการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยต่าง ๆ
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิด ในการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
การช่วยเหลื อเกษตรกรด้ านปัจจัยการผลิ ตควรให้ ความส าคั ญ กับปั จจั ย
ทางตรงในการผลิตสินค้าเกษตรนั้น ๆ เช่น พันธุ์ ปุ๋ย เป็นหลัก ทั้งนี้ การให้ ความช่วยเหลื อปัจจัยการผลิ ต
ทางอ้อมและปัจจัยอื่น ๆ ควรพิจารณาจากความเหมาะสมและความจาเป็นเร่งด่วนเฉพาะกรณี
ด้านการตลาด คือ การดาเนินการหรือจัดการหลังจากผลิตผลการเกษตร
ได้ผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วไปสู่ขั้นตอนเพื่อการจาหน่าย กระบวนการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อการ
ยกระดับ ราคาหรือ รัก ษาระดับ ราคาสิน ค้า และพัฒ นาปรับปรุงคุณ ภาพสิน ค้า เกษตร เพื่อ เพิ่ม รายได้แก่
เกษตรกร
การช่วยเหลือด้านตลาดจะเน้นการช่วยเหลือเพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตร
มิให้ตกต่าผิดปกติเป็นลาดับแรก การช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดโดยการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก
จะดาเนินการเท่าที่จาเป็นและเป็นลักษณะการนาร่องเท่านั้น
(๒.2) กรอบการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยหลือเกษตรกร
(2.๒.๑) เป็นการดาเนินงานที่ให้ประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งระบบ ซึ่งอาจ
ดาเนินการ โดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้
(๒.๒.2) การจ่ายเงินกองทุนรวมฯ จะจ่ายในลักษณะหมุนเวียนหรือ
จ่ายขาดก็ได้
(2.๒.๓) ไม่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหน่ ว ยราชการที่ เป็น
ลักษณะงบลงทุน หรืองานประจาที่ควรดาเนินการโดยใช้งบประมาณปกติอยู่แล้ว รวมทั้งที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งเงินทุนอื่น

-4(2.๒.๔) ไม่ควรให้การช่วยเหลือเพื่อการประกอบธุรกิจปกติที่มีการแข่งขัน
กันอยู่แล้ว และการช่วยเหลือนั้นไม่ได้ส่งผลให้แก่เกษตรกรโดยรวม หรือส่งผลต่อภาพรวมสินค้าเกษตรนั้น
(๒.2.๕) การช่วยเหลือเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุง ควรให้เกษตรกร
หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมลงทุนหรือร่วมรับผิดชอบบางส่วนด้วย
(2.๓) กรอบการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายดาเนินการของหน่วยงาน
การให้ ค่าใช้จ่ายดาเนินการของหน่วยงาน เพื่อให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการใช้ในการกากับติดตามดูแลการดาเนินงาน และการปฏิบัติงานในโครงการ โดยหากหน่วยงานใดที่ทาหน้าที่
กากับดูแลเพียงอย่างเดียว ควรกาหนดค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินกองทุนรวมที่
นาไปใช้ดาเนินการตามโครงการจริง (ในระยะที่ผ่านมาหน่วยงานที่กากับดูแลโครงการต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว
มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดาเนินการไม่เกินร้ อยละ ๐.5 – ๑ ของวงเงินดาเนินการ) และหน่ว ยงานที่ปฏิบัติงาน
ในโครงการมีลักษณะงานที่เป็นไปตามภารกิจหลักในความรับผิดชอบโดยตรงของงานประจาอยู่ แล้วไม่ควรเบิก
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ โดยค่าใช้จ่ายดาเนินการควรเป็นกรณี ดังต่อไปนี้
(2.๓.๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการเท่านั้น
(2.๓.๒) เป็นไปตามเกณฑ์ภายใต้หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตาม
ความจาเป็น และเหมาะสม โดยต้องไม่เป็นรายการที่มีข้อกาหนดให้ต้องทาการตกลงกับกระทรวงการคลังหรือ
สานักงบประมาณก่อน
(2.๓.๓) ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ที่ต้องทาความ
ตกลงกับ กระทรวงการคลัง หรือ ส านัก งบประมาณก่อ น และรายจ่า ยในหมวดอื่น เช่น ค่า จ้า งลูก จ้า ง/
พนักงาน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นรายการที่จะต้องนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ คบท. โดยมี
รายละเอียดคุณสมบัติ จานวน วงเงินแต่ละรายการในโครงการ และต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะดาเนินการ
ทาความตกลงและจัดซื้อได้เป็นการเฉพาะแต่ละโครงการ
(2.๓.๔) โครงการระยะสั้ น ไม่ควรมีการใช้จ่ายดาเนินการในหมวดอื่น
นอกจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
(2.๓.๕) รายการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการ คบท. แล้ว
จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
(3) ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(3.1) ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรในส่วนกลาง ที่จะขอรับการสนั บสนุ น
เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ต้องจัดทาโครงการ/แผนงานเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) อย่างน้อย 90 วันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชี
(3.2) ผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จัด ทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปี ภายใต้กรอบนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระบบการให้ความช่วยเหลือตามที่
คณะกรรมการ คชก. กาหนด เสนอคณะกรรมการ คบท. พิจารณาอนุมัติ อย่างน้อย 60 วันก่อนวันเริ่มต้น ปี
บัญชี และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชี เพื่ออนุมัติก่อนการเบิกจ่ายเงินและใช้
ประกอบการกากับดูแลการบริหารกองทุนและติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน
(3.3) เมื่อคณะกรรมการ คบท. และกระทรวงการคลัง อนุมัติแผนการดาเนินงาน
ประจาปีแล้ว ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่รับผิดชอบโครงการ/แผนงานตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปี จัดทารายละเอียดโครงการ/แผนงานตามที่คณะกรรมการ คบท.กาหนด เสนอคณะกรรมการ คบท.
เพื่อขอรับจัดสรรเงินดาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

-5(3.4) ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานที่ได้รับ
อนุมัติ สามารถดาเนินการได้ทันทีนับแต่วันที่คณะกรรมการ คบท. อนุมัติ โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.4.๑) เปิดบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งประสานกรมการค้าภายใน เพื่อขอ
เบิกเงินโดยแนบแผนการใช้เงิน แผนการส่งคืนเงินยืม แจ้งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี เพื่อรับโอนเงินดาเนินการ
(3.4.2) เตรียมแผนการดาเนินการตามโครงการเพื่ อให้สามารถช่วยเหลื อ
เกษตรกรได้โดยเร็ว
(3.4.๓) จัดสรรและโอนเงินให้หน่วยงานดาเนินการในระดับพื้นที่ เพื่อให้
หน่วยงานในท้องถิ่นและเกษตรกรดาเนินการได้โดยเร็ว และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเหตุการณ์
(3.4.4) ก าหนดวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ หลั ก เกณฑ์
วิธีดาเนินการ รวมทั้งการจ่ายเงิน ก่อนดาเนินการคัดเลือกและเบิกจ่ายเงิน
2. กรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 เห็นชอบกรอบวงเงิน มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระบบการให้ความ
ช่ว ยเหลื อ เกษตรกร เพื่อดาเนิ น การด้านการบริห ารกองทุนฯ และการช่ว ยเหลื อ ตามกรอบนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินรวม 979.172 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบข้อ 17/7 วรรคสอง
ดังนี้
(1) กรอบการขอใช้เงินด้านการบริหารกองทุน รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วงเงิน
8,372,212 บาท
(2) กรอบการขอใช้ เ งิ นตามกรอบนโยบายและมาตรการช่ว ยเหลื อ เกษตรกร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมเป็นเงิน 970.80 ล้านบาท แยกเป็น
(2.1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร
ตามกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ด้านการตลาดและปัจจัยการผลิต วงเงิน 870.80 ล้านบาท
ประกอบด้วย
(2.1.1) สินค้าผลไม้ วงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงและ
กระจายผลไม้ เป้าหมาย 50,000 ตัน โดยการสนับสนุนให้มีจุดรวบรวมผลไม้ โดยให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายสถานที่รวบรวมผลผลิต ค่าคัดคุณภาพผลไม้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพ และ
ค่าบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจาหน่ายเพิ่มขึ้น และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรับซื้อลาไยผลสดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
(2.1.2) สินค้าสุกร วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อ ลดต้น ทุน การผลิต
ให้แก่เกษตรกรที่มีฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนรายกลางและรายย่อย โดยการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ และลด
ปริมาณสุกรขุนส่วนเกินโดยการสนับสนุนเงินจ่ายขาดในการนาลูกสุกรขุนไปทาหมูหัน
(2.1.3) สินค้าไข่ไก่ วงเงิน 6 ล้านบาท เพื่อลดปริมาณการผลิตไข่ไก่ลง
วันละ 1 ล้านฟอง โดยการลดปริมาณการฟักไข่เชื้อจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เป็นไก่สาวในช่วงหน้าร้อน ด้วยวิธีการ
สนับสนุนเงินเพื่อซื้อไข่เชื้อในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561
(2.1.4) สินค้าข้าว วงเงิน 250 ล้านบาท เพื่อชะลอการนาผลผลิตออก
สู่ตลาดโดยการชดเชยดอกเบี้ยในการส่งเสริมการสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกร

-6(2.1.5) สินค้ากุ้ง วงเงิน 314.80 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ โดยการสนับสนุนลูกพันธุ์
กุ้งคุณภาพ และชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรเพื่อจัดหาอาหารและปัจจัยการเลี้ยงกุ้งทะเล และชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อการระบายจาหน่ายกุ้งให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศนอกพื้นที่การผลิตกุ้ง
(2.2) เพื่อ เป็น ค่า ใช้ จ่า ยในการช่ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ มีปั ญ หาเร่ง ด่ว นและ
เป็น โครงการที่ไ ม่ ปรากฏในแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบข้อ 17/3(3)
วรรคสอง วงเงิน 100 ล้านบาท
ทั้งนี้ การดาเนินการต้องเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
เกษตรกร ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เนื่องด้วยการขอใช้เงินกองทุนรวมบางโครงการมีวงเงินค่อนข้ างมาก เช่น สินค้ากุ้ง
ขอใช้เงิน 314.80 ล้านบาท ในโครงการเดียว ทั้งนี้ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้กาหนดกรอบวงเงินในการอนุมัติจัดสรรเงินตาม
แผนการดาเนิน งานประจาปี ข องคณะกรรมการบริห ารซึ่ง มีป ระธานกรรมการในระดับอธิบดีไ ว้ เพื่อ ให้
เกิดความรอบคอบและเหมาะสมก่อนการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินของคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม
เพื่อ ช่ว ยเหลือ เกษตรกรในคราวแรก จึง มอบหมายให้ก ระทรวงพาณิช ย์ และกระทรวงการคลัง หารือ
หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่องการกาหนดเงื่อนไขและวงเงินในการอนุมัติจัดสรรตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปีของคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และนาเสนอ คชก. ต่อไป
---------------------------------------ฝ่ายเลขานุการ คชก.
มิถุนายน 2561

