เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๘ ง

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการ
การด้าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ามันและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิต ล้นตลาดและราคา
ผลผลิตตกต่้าตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ (กนป.)
ได้มีมติในคราวประชุมครังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เห็นชอบโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 และแต่งตังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 เพื่อพิจารณาก้าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการ การด้าเนินโครงการดังกล่าว
ต่ อ มาคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารโครงการประกั น รายได้ เ กษตรกรชาวสวนปาล์ ม น้ า มั น
ปี 2562 - 2563 ได้มีมติในคราวประชุมครังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เห็นชอบ
การก้าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การด้าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 ดังนัน เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันและประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 2 ของหน้าที่และอ้านาจตามค้าสั่งคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน้ามันแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 จึงออกประกาศ
ก้าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การด้าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน
ปี 2562 - 2563 แนบท้ายประกาศนี
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
วิชัย โภชนกิจ
อธิบดีกรมการค้าภายใน
ประธานอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
การด้าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563
แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
การด้าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
---------------------------------1. หลักการและเหตุผล
1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 – 2563 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอันเนื่องจาก
ปัญหาผลผลิตปาล์มน้ามันล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่้า ด้วยการชดเชยการประกันรายได้ ซึ่งเป็น มาตรการ
ตามกรอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีค้าสั่ง
แต่งตังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 – 2563
เพื่อท้าหน้าที่บริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2 อาศั ย อ้ านาจตามความในข้ อ 2 ของหน้ า ที่ แ ละอ้ า นาจตามค้ า สั่ งคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน้ามันแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 จึงได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
การด้าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563
2. เกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
เป็ น เกษตรกรผู้ ป ลู ก ปาล์ ม น้ า มั น ที่ ขึ นทะเบี ย นไว้ กั บ กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร โดยมี สิ ท ธิ ได้ รั บ
เงิน ชดเชยตามพืนที่ที่ ปลู กจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพืนที่ปลูกปาล์ มที่ให้ผลผลิ ตแล้ ว
มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. อัตราการช่วยเหลือ
3.1 ราคาเป้าหมาย
ก้าหนดรายได้ที่เหมาะสมที่เกษตรกรควรได้รับจากการขายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ามัน 18%)
ทีก่ ิโลกรัมละ 4.00 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
3.2 ปริมาณผลผลิต
ใช้ป ริม าณ ผลผลิต เฉลี ่ย ต่อ ไร่ต ่อ ปีทั งประเทศของส้ า นัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (36 เดือน) โดยปีการผลิต 2562/63 ให้ใช้ผลผลิตช่วงเดือนกันยายน 2559 - สิงหาคม 2562
เฉลี่ยทังประเทศเท่ากับ 2,906 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เพื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ใช้ในการค้านวณเงินชดเชยส่วนต่างที่จ่ายให้แก่เกษตรกร

-24. การก้าหนดราคาตลาดอ้างอิง
คณะอนุ กรรมการบริ หารโครงการประกั นรายได้ เกษตรกรชาวสวนปาล์ มน้ ามั น ปี 2562 – 2563
โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็ นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากส้านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร สมาคมโรงงาน
สกั ดน้ ามั นปาล์ ม สมาคมโรงกลั่ นน้ ามั นปาล์ ม ผู้ อ้ านวยการกองส่ งเสริ มการค้ าสิ นค้ าเกษตร 1 กรมการค้ าภายใน
เป็ นอนุ กรรมการและเลขานุ การ ผู้แทนกรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ ท้าหน้าที่ก้าหนด
ราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการค้านวณเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงที่จะให้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร (เท่ากันส้าหรับทุกจังหวัดแหล่งผลิต) และค้านึงถึงสภาพข้อเท็จจริง ความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะตลาด โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน
ปี 2562 - 2563 ประชุมเพื่อพิจารณาราคาตลาดอ้างอิงในวันท้าการที่ตรงกับระยะเวลาสามวัน ท้าการ
ก่อนวัน ครบก้าหนดจ่ ายเงิน เพื่อแจ้ง ธ.ก.ส. ใช้เป็นข้อมูล ในการค้านวณเงินชดเชยส่ วนต่างและโอนเงิน
ให้แก่เกษตรกรต่อไป
5. ระยะเวลาการจ่ายเงิน
ให้ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ก้ า หนดจ่ า ยเงิ น ชดเชยรายได้
ให้แก่เกษตรกรเป็นงวด ระยะเวลางวดละไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยเริ่มจ่ายเงินงวดที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ส้าหรับการจ่ายเงินงวดต่อไป ให้จ่ายเงินในวันที่ 1 หรือวันที่ 16 หากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้เลื่อนก้าหนดจ่ายเงินให้เร็วขึน (วันท้าการก่อนวันหยุด) หรือตามที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 – 2563 ก้าหนด
6. ขันตอนด้าเนินการ
6.1 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลการขึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน
ที่ปรับปรุง ให้ ธ.ก.ส. ก่อนการจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 15 วัน ยกเว้นการจ่ายเงินงวดที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ให้ ใช้ ข้ อ มู ล การขึ นทะเบี ย นเกษตรกรที่ ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตรใช้ เป็ น ฐานในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน และให้เพิ่มเติมแปลงทะเบียนเกษตรกร
ของผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
6.2 การประชุมชีแจงและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส.
กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย บู รณาการร่ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทังในส่วนกลางและภูมิภาค ด้าเนินการชีแจงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 คุณสมบัติของเกษตรกร
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ การขึนทะเบี ยนเกษตรกร การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย
กับราคาตลาดอ้างอิง ตลอดจนรายละเอียดอื่น

-36.3 การก้า หนดราคาตลาดอ้างอิง คณะอนุกรรมการบริห ารโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 พิจารณาก้าหนดราคาตลาดอ้างอิงเพื่อใช้ในการค้านวณเงินชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้สอดคล้องกับระยะเวลา
การจ่ายเงินที่ก้าหนด โดยค้านึงถึงสภาพข้อเท็จจริง ความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะตลาด
6.4 การจ่ ายเงิน ชดเชยให้แก่เกษตรกร ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย
กับราคาตลาดอ้างอิงเข้าบัญชีของเกษตรกรตามก้าหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 ก้าหนด
6.5 การรายงานผล ธ.ก.ส.จั ด ท้ ารายงานการจ่ า ยเงิ น ชดเชยให้ แ ก่ เกษตรกรตามโครงการฯ
ประกอบด้วย ครัวเรือนเกษตรกร ปริมาณผลผลิต จ้านวนเงินที่จ่ายชดเชย โดยแจ้งต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน
ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563
เพื่อประมวล สรุป และรายงาน กนป. ทราบต่อไป
7. ระยะเวลา
7.1 ระยะเวลาด้าเนินการ สิงหาคม 2562 - กันยายน 2563
7.2 ระยะเวลาโครงการ สิ งหาคม 2562 ถึงระยะเวลาที่ ธ.ก.ส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ที่ได้ส้ารองจ่ายไว้ครบตามที่เกิดขึนจริง
8. การก้ากับดูแล
8.1 คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563
เป็นผู้พิจารณาก้าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การด้าเนินโครงการฯ โดยค้านึงถึงสภาพข้อเท็จจริง
ความเหมาะสม และสอดคล้ องกั บภาวะตลาด รวมทั งประเมิ นผลภาพรวม และรายงานผลให้ กนป. ทราบ
เป็นรายไตรมาสและเมื่อสินสุดโครงการฯ
8.2 คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)
ติดตามก้ากับดูแลการด้าเนินโครงการฯ ในระดับพืนที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9. หน่วยงานด้าเนินโครงการ
9.1 กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์ ม น้ ามั น ปี 2562 – 2563 ท้ า หน้ า ที่ ก้ าหนดหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธี ก าร
การด้ า เนิ น โครงการฯ ก้ าหนดราคาตลาดอ้ า งอิ ง และระยะเวลาการจ่ า ยเงิน การประเมิ น ผลภาพรวม
และรายงานผลการด้าเนิ น โครงการฯ ให้ กนป. ทราบเป็ นรายไตรมาสและเมื่ อสิ นสุ ด โครงการฯ รวมทั ง
การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตลอดระยะเวลาโครงการฯ
9.2 ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิง
การประชาสัมพันธ์ รวมทังชีแจงให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รับทราบ โดยอาจร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมการค้าภายใน และจังหวัดแหล่งผลิต

-49.3 กรมส่งเสริ มการเกษตร ด้าเนิ นการเกี่ยวกั บข้อมูลการขึนทะเบี ยนเกษตรกรผู้ ปลู กปาล์ มน้ ามั น
ตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 ก้าหนด
โดยค้านึงถึงความสะดวกและประโยชน์ที่เกษตรกรพึงได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว รวมทังร่วมกับกรมการค้าภายใน
ธ.ก.ส. และจังหวัดแหล่งผลิต ในการชีแจงเกี่ยวกับโครงการฯ ในระดับพืนที่
9.4 จั งหวั ด แหล่ ง ผลิ ต โดยคณะกรรมการเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาเกษตรกรอั น เนื่ อ งมาจากผลิ ต ผล
การเกษตรระดั บ จั งหวัด (คพจ.) ติ ด ตามก้ า กั บ ดู แ ลการด้ าเนิ น โครงการฯ ในระดั บ พื นที่ ให้ เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย และร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ด้าเนินการประชาสัมพันธ์
และชีแจงโครงการฯ ในพืนที่รับผิดชอบ
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