
 
สรุปผลการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 245) 

วันพฤหัสบดีที่  7  มิถุนายน  2561  เวลา  13.30  น. 
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ  ท าเนียบรัฐบาล 

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

  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2561  
(ครั้งที่  245)  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2561  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ  
ท าเนียบรัฐบาล  เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้ 

1. กรอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ 
    เกษตรกร พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  1.1  เห็นชอบการก าหนดกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
เพ่ือใช้ในการด าเนินการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534  ดังนี้  

นโยบาย    
(1) ด าเนินนโยบายการค้าเสรี โดยให้กลไกตลาดเป็นตัวปรับอุปสงค์และอุปทานของ

สินค้า เพ่ือให้ระดับราคาและการจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่บิดเบือนต่อโครงสร้างระบบ
การผลิตและการตลาด  หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแทรกแซงเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคาและ
รายได้ ก็ให้ด าเนินการได้เป็นครั้งคราว 

(2) พัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่
เกษตรกร  โดยการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร และการปรับระบบการท างานส่งเสริมการเกษตร 

(3) พัฒนาระบบการตลาดให้เกษตรกรมีโอกาสและทางเลือก ในการจ าหน่ายมากขึ ้น 
รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางด้านรายได้แก่เกษตรกร  เช่น การพัฒนาตลาดกลาง  ตลาดข้อตกลง  
และตลาดซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
รัฐจะเข้าด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามหลักการและมาตรการที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔  
(๑)  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด  มีกรอบมาตรการซึ่ งจ าแนกไว้

เป็นกลุ่มสินค้า 3 กลุ่ม  ดงัต่อไปนี้ 
กลุ่มท่ี 1  สินค้าท่ีผลิตเกินความต้องการภายในประเทศและเหลือส่งออก   
มาตรการหลัก   มุ่งแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออก และเร่งรัด

การส่งออกและขยายตลาด 
มาตรการเสริม  ชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับ

จ าน า  การให้สินเชื่อ  การเก็บสต๊อก  การรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อย 
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กลุ่มท่ี  ๒   สินค้าท่ีผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่   
มาตรการหลัก เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร  อาทิ  ส่งเสริมให้โรงงานแปรรูป

สินค้าเกษตรเข้ารับซื้อโดยตรง  ส่งเสริมให้มีการแทรกแซงตลาดโดยเอกชน  และส่งเสริมให้เกิดตลาดกลาง  เป็นต้น 
มาตรการเสริม ใช้หน่วยงานของรัฐเข้าแทรกแซงเพ่ิมเติมเมื่อจ าเป็น 
กลุ่มท่ี  ๓   สินค้าท่ีผลิตไม่เพียงพอและต้องน าเข้าจากต่างประเทศ   
มาตรการหลัก   มาตรการด้านภาษี  และการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษรวมทั้งการ

ปรับปริมาณการน าเข้าให้เหมาะสม 
มาตรการเสริม การแทรกแซงด้วยการรับซื้อผลิตผลในบางพ้ืนที่เพ่ิมเติมเมื่อจ าเป็น 

(๒)  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิต 
(2.๑)  การวิจัยและพัฒนา 
(๒.2)  ระบบส่งเสริมการเกษตร 
(2.๓)  สินเชื่อระยะยาว 

  1.2  เห็นชอบกรอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  ดังนี้ 

(1) แนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร 
(1.1) คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ก าหนด

สินค้าเกษตรและราคาเป้าหมายน าของสินค้าที่จะให้ความช่วยเหลือ 
(1.2) ก าหนดราคาเป้าหมายน าในแต่ละปีส าหรับสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการ 

คชก. ก าหนด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
(1.2.1) รายได้ของเกษตรกรที่ควรจะได้รับในปีนั้น โดยค านึงถึงผลผลิตรวม 

และโดยเปรียบเทียบกับรายได้รวมของเกษตรกรที่เพาะปลูกสินค้าแต่ละชนิด 
(1.2.2) ราคารายเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่รวมราคาที่สูงหรือต่ า

ผิดปกติ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ 
(1.3) ให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าราคาตลาดต่ ากว่า หรือคาดว่าจะต่ ากว่าราคา

เป้าหมายน าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และหยุดให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าราคาสูงกว่าหรือคาดว่าจะสูงกว่า
ราคาเป้าหมายน าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

(1.4) การช่วยเหลือเกษตรกรต้องด าเนินการภายในหลักการเดียวกันอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ  โดยมีกลไกให้ผลประโยชน์นั้นกลับไปถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง   

(1.5) ให้จ่ายเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ตามมติคณะกรรมการ
บริหาร ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่คณะกรรมการ คชก. ก าหนด เฉพาะกรณี ดังนี้ 

(1.5.1) ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาระดับราคา 
หรือยกระดับราคาสินค้าเกษตร 

(1.5.2) พัฒนาโครงสร้างการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 

(1.5.3) ช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายก าหนดให้มีการช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบอยู่แล้วโดยผ่านกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นการเฉพาะคราวและมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร  
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(1.6)  ห้ามมิให้น าเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1.6.1) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ หรือ ได้รับความเสียหาย

จากการระบาดท าลายของศัตรูพืช 
(1.6.2) ช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายก าหนดให้มีการช่วยเหลือ

อย่างเป็นระบบอยู่แล้ว ยกเว้นการน าเงินกองทุนไปใช้ตามข้อ (1.5.3)  
(1.7) การด าเนินการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรจะต้องกระท าเป็นรายปีการผลิต 

และเมื่อสิ้นฤดูการผลิตแล้ว จะต้องมีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการให้ชัดเจน มิฉะนั้น 
จะมิให้ด าเนินการในปีถัดไป 

(1.8) คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) 
จะต้องประกาศมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแทรกแซงสินค้าเกษตรแต่ละชนิดเป็นการ
ล่วงหน้า ก่อนสินค้าออกสู่ตลาด ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  

(1.9) จะต้องมีแผนปรับปรุงสินค้าเกษตรแต่ละชนิดควบคู่ไปกับการแทรกแซงตลาดดังนี้  
(1.9.๑) การแปรสภาพผลผลิต 
(1.9.๒) การปรับปรุงคุณภาพ 
(1.9.๓)  การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งชนิดและปริมาณ 

(2) ขอบเขตและกรอบการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
(2.๑)  ขอบเขตการช่วยเหลือ 

ด้านปัจจัยการผลิต  คือ การให้หรือการจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิด ในการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 

การช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตควรให้ความส าคัญกับปัจจัย
ทางตรงในการผลิตสินค้าเกษตรนั้น ๆ เช่น พันธุ์  ปุ๋ย  เป็นหลัก  ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือปัจจัยการผลิต
ทางอ้อมและปัจจัยอื่น ๆ  ควรพิจารณาจากความเหมาะสมและความจ าเป็นเร่งด่วนเฉพาะกรณี 

ด้านการตลาด  คือ  การด าเนินการหรือจัดการหลังจากผลิตผลการเกษตร
ได้ผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วไปสู่ขั้นตอนเพ่ือการจ าหน่าย  กระบวนการแปรรูป  การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เพ่ือการ
ยกระดับราคาหรือรักษาระดับราคาสินค้า และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกร 

การช่วยเหลือด้านตลาดจะเน้นการช่วยเหลือเพ่ือยกระดับราคาสินค้าเกษตร 
มิให้ตกต่ าผิดปกติเป็นล าดับแรก  การช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดโดยการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก 
จะด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและเป็นลักษณะการน าร่องเท่านั้น 

(๒.2)  กรอบการใช้เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยหลือเกษตรกร 
(2.๒.๑)  เป็นการด าเนินงานที่ให้ประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งระบบ ซึ่งอาจ

ด าเนินการ โดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้ 
(๒.๒.2)  การจ่ายเงินกองทุนรวมฯ จะจ่ายในลักษณะหมุนเวียนหรือ

จ่ายขาดก็ได้ 
(2.๒.๓)  ไม่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยราชการที่เป็น

ลักษณะงบลงทุน หรืองานประจ าที่ควรด าเนินการโดยใช้งบประมาณปกติอยู่แล้ว รวมทั้งที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งเงินทุนอ่ืน 
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(2.๒.๔)  ไม่ควรให้การช่วยเหลือเพ่ือการประกอบธุรกิจปกติที่มีการแข่งขัน
กันอยู่แล้ว และการช่วยเหลือนั้นไม่ได้ส่งผลให้แก่เกษตรกรโดยรวม หรือส่งผลต่อภาพรวมสินค้าเกษตรนั้น 

(๒.2.๕)  การช่วยเหลือเพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุง  ควรให้เกษตรกร
หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมลงทุนหรือร่วมรับผิดชอบบางส่วนด้วย 

(2.๓)  กรอบการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายด าเนินการของหน่วยงาน 
การให้ค่าใช้จ่ายด าเนินการของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โครงการใช้ในการก ากับติดตามดูแลการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานในโครงการ  โดยหากหน่วยงานใดที่ท าหน้าที่
ก ากับดูแลเพียงอย่างเดียว ควรก าหนดค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินกองทุนรวมที่
น าไปใช้ด าเนินการตามโครงการจริง  (ในระยะที่ผ่านมาหน่วยงานที่ก ากับดูแลโครงการต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว     
มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินการไม่เกินร้อยละ ๐.5 – ๑ ของวงเงินด าเนินการ)  และหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน        
ในโครงการมีลักษณะงานที่เป็นไปตามภารกิจหลักในความรับผิดชอบโดยตรงของงานประจ าอยู่แล้วไม่ควรเบิก
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้  โดยค่าใช้จ่ายด าเนินการควรเป็นกรณี ดังต่อไปนี้ 

(2.๓.๑)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการเท่านั้น 
(2.๓.๒)  เป็นไปตามเกณฑ์ภายใต้หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตาม

ความจ าเป็น และเหมาะสม โดยต้องไม่เป็นรายการที่มีข้อก าหนดให้ต้องท าการตกลงกับกระทรวงการคลังหรือ
ส านักงบประมาณก่อน 

(2.๓.๓)  ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ที่ต้องท าความ
ตกลงกับกระทรวงการคลังหรือส านักงบประมาณก่อน และรายจ่ายในหมวดอื่น เช่น ค่าจ้างลูกจ้าง/
พนักงาน  ค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  เป็นรายการที่จะต้องน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ คบท. โดยมี
รายละเอียดคุณสมบัติ จ านวน วงเงินแต่ละรายการในโครงการ และต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะด าเนินการ
ท าความตกลงและจัดซื้อได้เป็นการเฉพาะแต่ละโครงการ 

(2.๓.๔)  โครงการระยะสั้น ไม่ควรมีการใช้จ่ายด าเนินการในหมวดอ่ืน
นอกจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

(2.๓.๕)  รายการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการ คบท. แล้ว 
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 

(3) ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
(3.1) ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรในส่วนกลาง ที่จะขอรับการสนับสนุน

เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ต้องจัดท าโครงการ/แผนงานเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) อย่างน้อย 90 วันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชี  

(3.2) ผู้จัดการกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ภายใต้กรอบนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระบบการให้ความช่วยเหลือตามที่
คณะกรรมการ คชก. ก าหนด เสนอคณะกรรมการ คบท. พิจารณาอนุมัติ อย่างน้อย 60 วันก่อนวันเริ่มต้นปี
บัญชี และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชี เพ่ืออนุมัติก่อนการเบิกจ่ายเงินและใช้
ประกอบการก ากับดูแลการบริหารกองทุนและติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน 

(3.3) เมื่อคณะกรรมการ คบท. และกระทรวงการคลัง อนุมัติแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีแล้ว  ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่รับผิดชอบโครงการ/แผนงานตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี จัดท ารายละเอียดโครงการ/แผนงานตามที่คณะกรรมการ คบท.ก าหนด เสนอคณะกรรมการ คบท. 
เพ่ือขอรับจัดสรรเงินด าเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ  
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(3.4)  ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานที่ได้รับ
อนุมัติ สามารถด าเนินการได้ทันทีนับแต่วันที่คณะกรรมการ คบท. อนุมัติ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(3.4.๑) เปิดบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งประสานกรมการค้าภายใน เพ่ือขอ
เบิกเงินโดยแนบแผนการใช้เงิน แผนการส่งคืนเงินยืม  แจ้งชื่อบัญชีและเลขท่ีบัญชี เพ่ือรับโอนเงินด าเนินการ 

(3.4.2) เตรียมแผนการด าเนินการตามโครงการเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรได้โดยเร็ว 

(3.4.๓) จัดสรรและโอนเงินให้หน่วยงานด าเนินการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้
หน่วยงานในท้องถิ่นและเกษตรกรด าเนินการได้โดยเร็ว และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเหตุการณ์ 

(3.4.4) ก าหนดวิธีการคัดเลือกผู้ เข้าร่วมโครงการ  หลักเกณฑ์  
วิธีด าเนินการ  รวมทั้งการจ่ายเงิน ก่อนด าเนินการคัดเลือกและเบิกจ่ายเงิน 

2. กรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  2.1  เห็นชอบกรอบวงเงิน  มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระบบการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารกองทุนฯ และการช่วยเหลือตามกรอบนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วงเงินรวม 979.172 ล้านบาท  เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ตามระเบียบข้อ 17/7 วรรคสอง  
ดังนี้ 

(1) กรอบการขอใช้เงินด้านการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  วงเงิน  
8,372,212  บาท   

(2) กรอบการขอใช้เงินตามกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รวมเป็นเงิน  970.80  ล้านบาท  แยกเป็น 

(2.1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร
ตามกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ด้านการตลาดและปัจจัยการผลิต  วงเงิน  870.80 ล้านบาท  
ประกอบด้วย 

(2.1.1) สินค้าผลไม้  วงเงิน 200 ล้านบาท  เพ่ือใช้ในการเชื่อมโยงและ
กระจายผลไม้ เป้าหมาย 50,000 ตัน  โดยการสนับสนุนให้มีจุดรวบรวมผลไม้ โดยให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายสถานที่รวบรวมผลผลิต  ค่าคัดคุณภาพผลไม้  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพ และ
ค่าบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น  และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย
เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรับซื้อล าไยผลสดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  

(2.1.2) สินค้าสุกร  วงเงิน  100  ล้านบาท  เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกรที่มีฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนรายกลางและรายย่อย โดยการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ และลด
ปริมาณสุกรขุนส่วนเกินโดยการสนับสนุนเงินจ่ายขาดในการน าลูกสุกรขุนไปท าหมูหัน 

(2.1.3) สินค้าไข่ไก่ วงเงิน  6 ล้านบาท  เพ่ือลดปริมาณการผลิตไข่ไก่ลง
วันละ 1 ล้านฟอง โดยการลดปริมาณการฟักไข่เชื้อจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เป็นไก่สาวในช่วงหน้าร้อน ด้วยวิธีการ
สนับสนุนเงินเพื่อซื้อไข่เชื้อในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561  

(2.1.4) สินค้าข้าว  วงเงิน 250 ล้านบาท  เพ่ือชะลอการน าผลผลิตออก
สู่ตลาดโดยการชดเชยดอกเบี้ยในการส่งเสริมการสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกร  
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(2.1.5) สินค้ากุ้ง  วงเงิน  314.80  ล้านบาท  เพื่อใช้ในการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ  โดยการสนับสนุนลูกพันธุ์
กุ้งคุณภาพ และชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรเพ่ือจัดหาอาหารและปัจจัยการเลี้ยงกุ้งทะเล และชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกูใ้ห้แก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือการระบายจ าหน่ายกุ้งให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศนอกพ้ืนที่การผลิตกุ้ง 

(2.2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาเร่งด่วนและ
เป็นโครงการที่ไม่ปรากฏในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบข้อ 17/3(3) 
วรรคสอง วงเงิน  100  ล้านบาท 

ทั้งนี้ การด าเนินการต้องเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
เกษตรกร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม   

  2.2  เนื่องด้วยการขอใช้เงินกองทุนรวมบางโครงการมีวงเงินค่อนข้างมาก เช่น สินค้ากุ้ง 
ขอใช้เงิน 314.80 ล้านบาท ในโครงการเดียว ทั้งนี้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวม
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มิได้ก าหนดกรอบวงเงินในการอนุมัติจัดสรรเงินตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารซึ่งมีประธานกรรมการในระดับอธิบดีไว้  เพื่อให้
เกิดความรอบคอบและเหมาะสมก่อนการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินของคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในคราวแรก  จึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้ข้อยุติเรื่องการก าหนดเงื่อนไขและวงเงินในการอนุมัติจัดสรรตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  และน าเสนอ คชก. ต่อไป 

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

 
ฝ่ายเลขานุการ คชก. 

มิถุนายน  2561 
 


