
 
สรุปผลการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 
ครั้งท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 232) 

วันพุธท่ี  23 มกราคม 2556  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุม 30413 ช้ัน 4 (หองกิติยากรวรลักษณ) อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

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

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 
2/2556  (ครั้งท่ี 232) เม่ือวันท่ี  23 มกราคม 2556  เวลา 10.00 น. ณ  หองประชุม 30413 ชั้น 4  
(หองกิติยากรวรลกัษณ) อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ แลวมีมติ ดังนี้ 

1.  การแกไขปญหาน้ํามันปาลมและราคาผลปาลมตกต่ํา ป 2555-2556 (เพ่ิมเติม) 

  1.1  รับทราบแผนการดําเนินการรับซือ้น้าํมันปาลมดิบและแผนการบริหารจัดการน้ํามัน
ปาลมดิบที่องคการคลังสินคารับซือ้ไวตามโครงการแกไขปญหาน้าํมันปาลมและราคาผลปาลมตกต่ํา ป 2555 – 
2556   ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ  ดังนี้ 

(1) การบริหารจัดการการรับซ้ือผลปาลมและน้ํามันปาลมดิบ   
(1.1) ใหมีการขึ้นทะเบียนและรับรองเกษตรกร โดยกําหนดวิธีการและขั้นตอน

การตรวจสอบรับรองเกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํมันรายยอย ใหเปนไปตามหลักการเดียวกันกับการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ขาว ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรเสนอ 

(1.2) ใหโรงงานสกัดฯ รับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรม
สงเสริมการเกษตร ซ่ึงตองเปนเกษตรกรรายยอยท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิตไมเกิน 50 ไร  

(1.3) การจัดสรรโควตาจําหนายน้ ํามันปาลมดิบใหแกโรงงานสกัดเพิม่เติม 
ปริมาณ 50,000 ตัน ใชเกณฑการจัดสรรใหโรงงานสกัดฯ ทัว่ประเทศทีส่กัดน้าํมันจากเนื้อปาลม (สกัดแยก) 
ตามสัดสวนของคาเฉลีย่ของสตอกคงเหลือทีไ่ดจากการตรวจสอบ ณ วันที ่13 ธันวาคม 2555 และปริมาณ
การผลิตจริงของโรงงานสกัดฯ ในชวง 11 เดือนของป 2555 (มกราคม – พฤศจิกายน 2555) ทัง้นี ้ใหกัน
โควตากอนการจดัสรรไวรอยละ 20 หรอื 10,000 ตัน เพ่ือจัดสรรเพ่ิมใหแกโรงงานสกัดฯ ที่ใหความรวมมือใน
การแกไขปญหาราคาผลปาลมในรอบท่ี 1 อยางดียิ่ง 

(2)  แนวทางการระบายน้ํามันปาลมดิบท่ี อคส.รับซ้ือไว 
(2.1) ผลิตเปนน้าํมันพืชปาลมบรรจุขวด ถุงและปบ เพื่อจําหนายใหแกผูบริโภค

ท่ัวไป ตามชองทางการจําหนายของภาครัฐและชองทางการจําหนายทางการคาปกติ ประมาณการคาใชจาย
ในการจางผลิตเบื้องตนขวดลิตรละ 9 บาท 

(2.2) จําหนายใหโรงงานเพ่ือผลิตไบโอดีเซล และใหการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือใชเปนพลังงานความรอน (ผสมน้ํามันเตา) ท้ังนี้ คาดวาจะมีผลขาดทุนจากการ
จําหนายให กฟผ. เนื่องจากราคาน้ํามันปาลมดิบสูงกวาราคาน้ํามันเตาประมาณกิโลกรัมละ 4 บาท 

(2.3) จําหนายใหแกผูใชในประเทศ ท่ีใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลัก 
(2.4) ผลักดันใหมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบไปตางประเทศ  

  1.2  เห็นชอบใหองคการคลังสินคา รับซื้อน้ ํามันปาลมดิบจากโรงงานสกัดน้ ํามันปาลม
เพ่ิมเติมอีก 50,000 ตัน รวมเปน 100,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท เพ่ือดูดซับน้ํามันปาลมดิบ
สวนเกินออกจากระบบ  ระยะเวลารับซ้ือ ธันวาคม 2555 – เมษายน 2556  ระยะเวลาจําหนาย มกราคม – 
กันยายน 2556  ระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2555 – พฤศจกิายน 2556 
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  1.3  ยกเลิกมติคณะกรรมการ คชก. เมื่อวันที ่24 ธันวาคม 2555  ในสวนของการอนุมัติ
เงินจายขาดเพื่อเปนคาใชจายในการเก็บสตอกน้ํามันปาลมดิบ และคาใชจายดําเนินงานของ อคส.และสวน
ราชการทีเ่กีย่วของ รวมวงเงิน 130.25 ลานบาท เนื่องจากมีการปรับเพิ่มปริมาณเปาหมายน้าํมันปาลมดิบ
และรายละเอียดคาใชจาย เพ่ือใหสอดรับกับแผนการดําเนินการ 

  1.4  อนุมัติวงเงินจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ตามโครงการแกไขปญหาน้ ํามันปาลมและราคาผลปาลมตกต่ ํา ป 2555 – 2556 เพิ่มเติม วงเงินรวม  
1,542.596 ลานบาท  แยกเปน 

(1)  เงินทุนหมุนเวียน  1,250  ลานบาท ใหองคการคลังสินคาเพื ่อใชเปนทุน
หมุนเวียนในการรับซ้ือน้ํามันปาลมดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมท่ีรับซ้ือผลปาลมจากเกษตรกรรายยอยท่ีข้ึน
ทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ิมเติมอีก  50,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท 

(2)  เงินจายขาดวงเงิน  292.596 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายของหนวยงานที่
เก่ียวของตามท่ีเกิดข้ึนจริง  ดังนี้ 

(2.1) วงเงิน 282.40 ลานบาท ใหองคการคลังสินคา เพ่ือเปนคาใชจายในการ
เก็บสตอกน้ํามันปาลมดิบ ปริมาณ 100,000 ตัน  ไดแก คาบริการฝากเก็บ อัตราตันละ 267.50 บาท  
คาดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพ ตันละ 214 บาท และคาประกันภยัรอยละ 1 ของมูลคาสนิคาฝากเก็บหรือ
ตันละ 250 บาท  และเปนคาใชจายดําเนินงานของ อคส และสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดแก คาจางพนักงาน
และเจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก คาเชายานพาหนะ คาใชจายดานเอกสารและประสานงาน  
คาใชจายในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จากกระทรวงพาณิชย/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณและจังหวัดที่เกี ่ยวของ  และคาใชจายอืน่ ไดแก คาฝากเก็บน้ ํามันปาลมบริสุทธิ์จากการแปรรูป 
คาบริหารการขาย เปนตน โดยใหถวัจายคาใชจายระหวางรายการได ท้ังนี้ ในเบื้องตนใหเบิกคาใชจายในการ
ผลิตน้ํามันพืชปาลมบรรจุภาชนะจากวงเงินดังกลาว หากไมเพียงพอใหพิจารณาขอรับจัดสรรเพ่ิมเติมตอไป 

(2.2) วงเงิน 1.996 ลานบาท  ใหกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อเปนคาใชจายใน
การประชาสัมพันธการข้ึนทะเบียนและออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอย ในพืน้ที ่28 จังหวัด 
ตามโครงการแกไขปญหาน้าํมันปาลมและราคาผลปาลมตกต่าํ ป 2555 – 2556 ระยะที่ 2 (50,000 ตัน)  
ระยะเวลาโครงการ มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 

(2.3)  วงเงิน 8.20 ลานบาท  ใหกรมการคาภายใน เปนคาใชจายในการบริหาร 
ติดตามโครงการฯ  คาเบี้ยประชุมและคาใชจายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการระบายน้าํมันปาลมดิบตาม
โครงการฯ  และคาใชจายดําเนินงานของจังหวัดท่ีเก่ียวของ   

  ท้ังนี้ ให อคส.เบิกคาใชจายในการเก็บสตอกน้ํามันปาลมดิบตามปริมาณและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง  โดยใหเรงระบายน้ํามันปาลมดิบที่รับซื้อไวตามแนวทางที่กําหนด เพื่อนําเงินที่ไดรับจากการ
จําหนายหมุนเวียนรับซ้ือน้ํามันปาลมดิบ และสงคืนเงินใหกองทุนรวมฯ โดยเร็ว เพ่ือใชในการดูแลสินคาเกษตร
ชนิดอ่ืน 

2.  ตัวช้ีวัดประเมินผลการดําเนินงานกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร ปะจําปงบประมาณ 2556 

  เห็นชอบตัวชี้วัดประเมินผลการดําเนินงานกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ประจําป
งบประมาณ 2556  ตามท่ีกรมบัญชีกลาง  ฝายเลขานุการ คชก.  สํานักงบประมาณในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนรวมฯ  ธ.ก.ส.ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการเรงรัด
ติดตามการชําระหนี้กองทุนรวมฯ  และบริษัท ทริส คอรปอเรชัน่ จํากัด  ไดรวมกันจัดทํา  โดยเกณฑการชี้วัด
ประกอบดวย  4  ดาน  รวม 27 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
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(1)  ดานการเงิน  ประกอบดวย  2  ตัวชี้วัด  คือ  1) มูลคาหนี้สินที่สามารถเรียกเก็บจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  2) การจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
170 ใหกรมบัญชีกลาง 

(2)  ดานปฏิบัติการ  ประกอบดวย  3  ตัวชี้วัด  คือ  1) รอยละความสําเร็จของการติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการทีอ่ยู ระหวางดําเนินการ และการติดตามผลสัมฤทธิข์องการดําเนิน
โครงการ  2) รอยละของจํานวนเงินที่ คชก.อนุมัติโครงการดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิต
สินคาเกษตรในปบัญชี 2556  และ 3) จํานวนโครงการท่ีเจรจาปรับโครงสรางหนี้สําเร็จ 

(3)  ดานสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  2  ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  2) การจดัทําแผนปรบัปรงุการใหบรกิารของกองทุนรวมฯ สาํหรบัการดาํเนนิงานในปบญัช ี2557 

(4)  ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับทีก่รมบัญชีกลางกําหนดให
ทุกกองทุน/ทุนหมุนเวียนตองมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  20  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

(4.1) บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน  7 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากการ
กําหนดทิศทาง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนประจําป  มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน  มีระบบ
การประเมินผูบริหารระดับสูง มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีครบถวน 

(4.2) การบริหารความเสี่ยง  2 ตัวชี้วัด  โดยมีการใหความรูความเขาใจในเรื่องการ
บริหารความเสีย่งแกผูบริหารและพนักงาน  และการเตรียมพรอมสําหรับระบบการบรหิารความเสีย่ง 

(4.3) การควบคุมภายใน  6 ตัวชี ้วัด โดยมีการจัดใหองคกรมีสภาพแวดลอมการ
ควบคุมภายในท่ีครบถวน  การจัดใหมีกิจกรรมควบคุมภายในท่ีดี  และมีการติดตามผลและประเมินผล 

(4.4) การตรวจสอบภายใน  2 ตัวชีว้ัด  โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และ
การปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีระบุในรายงานผลการตรวจสอบ 

(4.5) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 3 ตัวชี ้วัด  โดยมีการจัดทําแผนแมบท
สารสนเทศ  แผนปฏิบัติการสารสนเทศ  และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ทัง้นี้ ใหฝายเลขานุการ คชก. นําบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําปบัญชี 2556  เสนอประธานกรรมการ คชก. ลงนามตอไป 

3.  คาใชจายดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับจัดสรรเงินกองทุนรวม  
    เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 

  เห็นชอบในหลักการใหเพิม่วงเงินคาใชจายบริหารกองทุนรวม ปงบประมาณ 2556  ให
สํานักงบประมาณ  เพื ่อเปนคาใชจายในการติดผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร  ทั้งนี้ ใหสํานักงบประมาณจัดทํา
รายละเอียดคาใชจายเสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณาอนุมัติวงเงินดําเนินการตอไป 

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

ฝายเลขานุการ คชก. 
มกราคม  2556 


