
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

ครั้งที ่ 1/2559  (ครั้งที่  244) 
วันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม  2559  เวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุม  20610  ชั้น 6  กรมการค้าภายใน 

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

  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2559 
(ครั้งที่ 244) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม  20610  ชั้น 6  
กรมการค้าภายใน  เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  แล้วมีมติ  ดังนี้ 

1.  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

  1.1 เห็นชอบให้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 9 เมษายน 2559  ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558   

  1.2 มอบหมายกรมบัญชีกลาง ซึ่งก ากับดูแลกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 โดยให้มีผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการด้วย  

2.  โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนของกรมประมง 

  2.1  เห็นชอบโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพ่ือพลิกฟ้ืนการผลิตกุ้งและเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตกุ้ งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนของกรมประมง     
โดยการสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่เกิน 1,000 ราย  
ซึ่งได้กู้ยืมเงินจากธนาคารของรัฐไปปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานฟาร์มได้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท  โดยมีรูปแบบ
การปรับปรุง  ประกอบด้วย  บ่อเลี้ยง  บ่อตกตะกอน  บ่อบ าบัดน้ าเสีย  และบ่อพักน้ า  ตามอัตราส่วนบ่อเลี้ยง : 
บ่อตกตะกอน : บ่อบ าบัดน้ าเสีย : บ่อพักน้ า  เท่ากับ 4 : 1 : 1 : 4  ระยะเวลาโครงการ เมษายน 2559 – กันยายน 2562 

  2.2  อนุมัติเงินจ่ายขาด  วงเงิน 92.70 ล้านบาท  ให้กรมประมงเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพ่ือพลิกฟ้ืนการผลิตกุ้งและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน     
อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนของกรมประมง  แยกเป็น 

(1)  วงเงิน  90  ล้านบาท  เพ่ือชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กู้เงินไป
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานฟาร์มเลี้ยงให้เข้าสู่ระบบการจัดการฟาร์มที่มีระบบบ าบัดน้ าหมุนเวียนขนาดเล็ก  
โดยผ่านธนาคารของรัฐที่เกษตรกรกู้ยืม  ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีนับจากวันกู้ยืม  ระยะเวลาไม่เกิน  3 ปี 

(2)  วงเงิน  2.70  ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารโครงการ
ของทางราชการตามที่จ่ายจริง 
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  2.3  ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพ่ือพลิกฟ้ืน   
การผลิตกุ้งและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
ของกรมประมง  โดยมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ  เพ่ือท าหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน  การอนุมัติ  และการยกเลิกการสนับสนุน  ระยะเวลา
สนับสนุนเงินกู้  รวมทั้งด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.  การจ าหน่ายหนี้สูญของโครงการตัดวงจรลูกสุกรและสุกรแม่พันธุ์ของสหกรณ์ ปี 2536/37 

  เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ (กบส.)  
เพ่ือพิจารณาการขอจ าหน่ายหนี้สูญของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปากจั่น  จ ากัด  ตามโครงการตัดวงจรลูกสุกร
และสุกรแม่พันธุ์ของสหกรณ์ ปี 2536/37 ที่มีหนี้ค้างช าระจ านวน  254,081.21  บาท  ออกจากบัญชีเป็นสูญ  
โดยไม่ขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาล  ก่อนปิดบัญชีโครงการฯ ต่อไป 

4.  ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานตามมาตรการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้ค้างช าระกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ 

  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงานตามมาตรการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้ค้างช าระ
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ  ในส่วนของมาตรการนาทีทองจากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2558  
เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2559  และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้เป็นรายคน/
กลุ่ม/สถาบัน/โครงการ เสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณาโดยผ่านคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้ฯ  
จากเดิมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน  2558  เป็นให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน  2559 

5.  ขอขยายระยะเวลาโครงการตามแผนป้องกันแก้ไขปัญหาล าไย ปี 2557 กรณีเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย
ให้กลุ่มแปรรูปล าไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง 

  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการตามแผนป้องกันแก้ไขปัญหาล าไย ปี 2557 จากเดิม
สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2558  เป็น สิ้นสุด  6 เมษายน 2559  เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้   จ านวน 47,120.55 บาท  ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรน าไปจ่ายให้กลุ่มแปรรูปล าไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ ตามมาตรการ
ส่งเสริมการแปรรูป  ก่อนปิดบัญชีโครงการต่อไป 

6.  ขอขยายระยะเวลาโครงการปรับปรุงและก่อสร้างโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การส่งออกและกระตุ้นการบริโภคล าไยคุณภาพภายในประเทศ 

  รับทราบผลการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกและกระตุ้นการบริโภคล าไยคุณภาพภายในประเทศ  ซึ่งได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2557  รวมทั้งได้ส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลของโครงการคืนกรมบัญชีกลางและ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวว่า  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินตามโครงการ ต้องติดตามการด าเนินโครงการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนรวมฯ อย่างใกล้ชิด  โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนรวมฯ ด าเนินโครงการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

7.  ขอขยายระยะเวลาการรับซ้ือน้ ามันปาล์มดิบเก็บสต๊อกขององค์การคลังสินค้า ปี 2558 

  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาระบายจ าหน่ายและระยะเวลาโครงการ ตามมาตรการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบ
เก็บสต๊อกขององค์การคลังสินค้า ปี 2558  จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม  2559  เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน  2559 
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8. การรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบเก็บสต๊อกขององค์การคลังสินค้า ปี 2559 

  8.1 เห็นชอบให้องค์การคลังสินค้าด าเนินการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) เมื่อราคาผลปาล์ม 
(อัตราน้ ามันร้อยละ 17) ที่เกษตรกรขายได้ต่ ากว่าหรือมีแนวโน้มต่ ากว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท  ปริมาณน้ ามัน
ปาล์มดิบที่รับซื้อ 100,000 ตัน  ในราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 26.20 บาท  ก าหนดส่งมอบ ณ คลังสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มจะต้องแสดงหลักฐานในการรับซื้อผลปาล์มทะลาย
และผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันรายย่อยที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว  ที่อัตราน้ ามันร้อยละ 17  
ในราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท  ระยะเวลารับซื้อน้ ามันปาล์มดิบเดือน เมษายน – พฤศจิกายน 2559  
ระยะเวลาระบายจ าหน่ายและระยะเวลาโครงการเดือนเมษายน 2559 – มีนาคม 2560  ตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 

  8.2  อนุมัติวงเงินจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 2,952.896 ล้านบาท  
ให้องค์การคลังสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายในการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเพ่ือเก็บสต๊อก  ดังนี้ 

(1) เงินทุนหมุนเวียนจ านวน 2,620 ล้านบาท  เพ่ือเป็นทุนในการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบ  
ปริมาณ 100,000 ตัน จากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มในราคากิโลกรัมละ 26.20 บาท  

(2) เงินจ่ายขาด วงเงิน 332.896 ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายในการขาย  แยกเป็น 

(2.1) วงเงิน  128.40  ล้านบาท  เป็นค่าบริการใช้ถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบ ตันละ 
214 บาทต่อเดือน 

(2.2) วงเงิน 128.40 ล้านบาท  เป็นค่าบริการดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพ 
ตันละ 214  บาทต่อเดือน 

(2.3) วงเงิน 19.650 ล้านบาท  เป็นค่าประกันภัยร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้าที่ฝากเก็บ  
หรือตันละ 262 บาท 

(2.4) วงเงิน 16.446 ล้านบาท  เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานขององค์การคลังสินค้า 
ตามท่ีจ่ายจริง 

(2.5) วงเงิน 40 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในข้อ (2.4) และ (2.5) สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ และ
เป็นไปตามที่จ่ายจริง  ซึ่งข้ึนอยู่กับปริมาณน้ ามันปาล์มดิบและระยะเวลาที่เก็บรักษา 

  8.3  มอบหมายคณะอนุกรรมการเพ่ือบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการตลาด  
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบดังกล่าว  รวมทั้งด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  
และก ากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 

----------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการ คชก. 
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