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                  4.4  โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการ
 ยกระดับราคาให้ย่ังยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่องเดิม 
  ในการประชุมคณะคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2558 ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 
  1. เห็นชอบแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ข้อ 9 จากเดิม การพิจารณาโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมการผลิต ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรได้รับจัดสรรไม่เกินร้อยละแปดสิบของแผนการใช้เงิน
ของโครงการ เป็น ให้ยกเลิกความในข้อ 9 เนื่องจากอาจท าให้เกิดปัญหาส าหรับองค์กรเกษตรที่ขาดแคลน
เงินทุน และมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับจัดสรรเงินเต็มจ านวนตามแผนการใช้เงินของโครงการ เพ่ือให้การขับเคลื่อน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  2. โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการ
ยกระดับราคาให้ยั่งยืน มีมติดังนี้ 
 2.1 เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือด าเนินโครงการระบบการผลิต
และการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธียกระดับราคาให้ยั่งยืน วงเงินจ านวน 52.50 ล้านบาท 
 2.2 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการ  
ที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 

ข้อเทจ็จริง 
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้  เนื่องจากตามระเบียบคณะกรรมการว่า
ด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน การจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนและการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. 2556 ข้อ 14 (3) 
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรใดไม่น าส่งเงินคืนกองทุนภายในก าหนด ให้ส านักงานเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณามีมติไม่อนุมัติโครงการอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรนั้น โดย
หน่วยงานดังกล่าวยังมีโครงการที่ค้างช าระเงินคืนกองทุนฯ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่  โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร จึงไม่เป็นไปตามระเบียบฯ   ซึ่งกระทรวงการคลัง       
มีความเห็นว่า เนื่องจากปัญหาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซึ่งมีลูกหนี้ค้างช าระเป็นเวลานาน  
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดหนี้ค้างช าระสะสมข้ึนอีกในอนาคต คณะกรรมการจึงจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างช าระ
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการจัดสรรเงินให้โครงการใหม่ต่อไป 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 อนุมัติขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินยืม
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร 
แล้วมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาช าระหนี้ให้กับลูกหนี้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร จ านวน 13 ,692,922.63 บาท ออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี    
โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้เงินทุนที่สถาบันเกษตรกร
กู้ยืมไปให้แล้วเสร็จในระยะเวลาการบังคับคดี  

ความก้าวหน้า 
  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้มีหนังสือแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับปรุง
ข้อมูลโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคา     
ให้ยั่งยืนให้เป็นปัจจุบัน และให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการรับจ่ายเงิน     
การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน  



๓๐ 
 

และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. 2556 ข้อ 14 (3) และระเบียบคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง 
  หลักการและเหตุผล 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ 
 1.1 ผลผลิตเกลือทะเลถูกรับรองให้เป็นสินค้าเกษตร อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 
 1.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือร่วมกันในการ

จัดระบบผลิต และการตลาดเกลือ เพื่อรวมกันพัฒนาการผลิตเกลือที่มีคุณภาพ การจัดเก็บรักษา  รวมถึง
จัดระบบการขายเกลือ เพ่ือยกระดับราคาเกลือและป้องกันราคาเกลือตกต่ า เพ่ือน าไปสู่การรักษาระดับราคา
เกลืออย่างยั่งยืน 

 1.3 ลดอุปทานของเกลือในช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมจนถึง
พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมในการผลิตเกลือมากที่สุด โดยการชะลอผลผลิตที่จะเข้าสู่
ท้องตลาด 

 1.4 เพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาให้กับเกษตรกรระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลาง ท าให้ไม่ถูก
กดราคาจากพ่อค้าคนกลางและขายผลผลิตได้ในราคาท่ีเป็นธรรม 

 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างระบบการผลิตเกลือให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการตลาดเกลือให้มีระดับราคา

เกลือดิบอ้างอิงในพ้ืนที่แบบยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือสร้างกลไกระดับราคาเกลือให้มีการก าหนดระดับราคาเบื้องต้น และสร้างกลไก

ต่อรองราคาให้กับสมาชิกผู้ผลิตเกลือ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

ราคาเกลือตกต่ าและมีระบบการจัดเก็บและชะลอผลผลิต   
 3. เป้าหมาย 

 3.1 เพ่ือสร้างกลไกระดับราคาเกลือให้มีการก าหนดระดับราคาเบื้องต้นและสร้างกลไกต่อรอง
ราคาให้กับสมาชิกผู้ผลิตเกลือในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี  ทั้งหมด 
295 ราย ในช่วงเวลาที่เกลือมีปริมาณผลผลิตมาก 

 3.2 เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรจากการที่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาไม่ต่ ากว่า 500-1,000 บาท
ต่อเกวียน ให้ขายเกลือได้ในราคาตลาดที่ไม่ต่ าเกินไป 

 

ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ปริมาณเกลือ 
ที่ผลิตได้ทั้งปี  

(เกวียน) 

ปริมาณเกลือ 
ที่ขอเข้าร่วม

โครงการ (เกวียน) 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
รับประกันเกลือ 

(บาท) 
๑) สหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 6,000 2,500 5,000,000 
๒) สกก. นาเกลือสมุทรสาคร จ ากัด 65,680 10,000 20,000,000 
๓) สกก. นาเกลือสมุทรสงคราม จ ากัด 8,341 3,750 7,500,000 
๔) กลุ่มเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลม 47,957 10,000 20,000,000 

รวม 127,978 26,250 52,500,000 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563) 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ก าหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการระดมแนวคิดเพ่ือร่วมกันในการจัดระบบผลิต
เกลือคุณภาพมาตรฐาน และการตลาดเกลือ เพ่ือยกระดับราคาเกลือและป้องกันราคาเกลือตกต่ า จะน าไปสู่
การรักษาระดับราคาเกลือ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเป็นหลักประกันให้กับสมาชิกผู้ผลิตเกลือทะเล ใน
พ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด 4 แห่งดังกล่าวข้างต้น  

5.2 ประชุมกลุ่มสมาชิกนาเกลือ เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการผลิตและการตลาด  
 5.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท าสัญญาเงินกู้และนิติกรรม กับ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด   
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากโครงการ  
 5.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้ง ๓ จังหวัด ๔ แห่ง จัดประชุมเพ่ือร่วมกันในการก าหนด
แนวทางการค้าเพ่ือยกระดับราคา และการตลาดเกลือทะเลให้เป็นธุรกิจครบวงจร หรือเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกันในการด าเนินการต่อรองระดับราคาเกลือกับสมาคมผู้ค้าเกลือทะเล  
 5.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในเรื่องระดับราคา และการ
เคลื่อนไหวระดับราคาเกลือทะเล และหากเกิดเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ จะต้องน าเสนอขอความเห็นจากส่วนราชการ  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมเติม 

5.๖ ก าหนดให้มีคณะท างานในระดับจังหวัด เพ่ือใช้ในการก ากับ ดูแล แนะน า ตรวจสอบ 
และติดตามผลการด าเนินการตามโครงการ และข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งการติดตามเพ่ือการช าระหนี้คืน เพ่ื อ
รายงานผลให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นระยะ 

5.๗ ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นเพ่ือด าเนินการตามที่โครงการระบุไว้ 

5.๘ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีมาตรการจูงใจที่จะให้สมาชิกร่วมกันในการรักษา
กติกาหรือเงื่อนไขโครงการ 

5.๙ เมื่อสิ้นสุดในแต่ละรอบปีการผลิต สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องคืนเงินทุนหมุนเวียน
ให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือเริ่มต้นเบิกเงินทุนหมุนเวียนรอบปีการผลิตต่อไป ส่วนที่คืนไม่ได้ถือเป็นหนี้
ผิดสัญญา และต้องพิจารณางด หรือชะลอการให้เงินทุนหมุนเวียนในรอบปีต่อไปด้วย เพ่ือเป็นมาตรการลงโทษ 
หรือตักเตือนแล้วแต่กรณี 
 5.๑๐ เมื่อสิ้นสุดโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานภาพรวม
ของโครงการ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการ และขอต่อโครงการ หรือเสนอโครงการ/แผนงานต่อไป 

6. งบประมาณ 
 เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 52.50 ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย สิ้นสุดรอบปีใน

เดือนสิงหาคม ของทุกปี ระยะเวลา 5 ปี 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 7. แผนการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมจากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 

ปีที ่
แผนการเบิกจ่ายเงนิทุนหมนุเวียน แผนการช าระเงินทนุหมุนเวียน 

(ล้านบาท) เดือน (ล้านบาท) เดือน 
1 52,500,000  ธ.ค.58  52,500,000  ส.ค.59  
2 52,500,000  ก.ย.59 52,500,000  ส.ค.60 
3 52,500,000  ก.ย.60 52,500,000  ส.ค.61 
4 52,500,000  ก.ย.61 52,500,000  ส.ค.62 
5 52,500,000  ก.ย.62 52,500,000  ส.ค.63 

หมายเหตุ  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์รับเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือจัดการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตเกลือทะเลกู้ยืมหมุนเวียนตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยจะต้องช าระต้นเงินคืนทุกปีตามสัญญา 
 2. ช าระคืนเงินทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 52.5 ล้านบาท ในปีที่ 5 ภายในวันที่         

30 กันยายน 2563 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.๑ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเล มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการแก้ไข
ปัญหาระดับราคาเกลือร่วมกันตามวิธีการสหกรณ์ ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของเกลือไม่น้อยกว่า เกวียนละ ๕๐๐ 
บาท ปริมาณเกลือจ านวน ๒๖,๒๕๐ เกวียน คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๒๕,๐๐๐ บาท หรือ
เฉลี่ยรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ครอบครัวละ ๔๔,๔๙๑.๕๓ บาท 

 9.2 ตลาดเกลือทะเลทั้ง ๓ จังหวัด จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการด าเนินการของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประกาศการรับซื้อขายเกลือทะเล หรือรับฝากเกลือทะเลจากสมาชิก ในช่วงราคาเกลือ
ตกต่ า หรือช่วงที่ผลผลิตเกลือออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ โดยก าหนดราคาเป้าหมายน าราคาตลาด       
แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของระดับราคาเกลือเฉลี่ยทั้งปี เพื่อจัดเก็บรักษารวบรวมเกลือฝากไว้ในยุ้งฉางของสมาชิก 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะบริหารจัดการปริมาณเกลือให้ออกสู่ตลาดให้เหมาะสมและดุลยภาพ ท าให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจตลาดเกลือ เกวียนละ ๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒๗,๙๗๘ เกวียน เป็นเงิน 
๖๓,๙๘๙,๐๐๐ บาท หรือเฉลี่ยมีรายได้เพ่ิมข้ึน ครอบครัวละ ๒๑๖,๖๑๑.๘๖ บาท  

9.๓ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะเป็นองค์กรประสานประโยชน์ เพ่ือสร้างความร่วมมือในระบบ
การตลาดเกลือทะเล และเป็นองค์กรเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือบรรเทาช่ วยเหลือ
ราคาเกลือทะเลตกต่ าอย่างมีระบบ โดยการชะลอ และหรือทยอยปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแบบตลาดเสรี 

 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
 คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีอ านาจพิจารณาเห็นชอบการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน
ตามโครงการที่เสนอมาตามมาตรา 18 (1)  ในวงเงินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ตามมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการขยายเวลา
ช าระหนี้ให้กับลูกหนี้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร 
ออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 
 
 



๓๓ 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบัน
เกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงิน จ านวน 52.5 ล้านบาท  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
  โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2558    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 52.5 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ก าหนดช าระคืนภายใน 5 ปี  
แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีหนี้ค้างช าระคืนกองทุนฯ จึงต้องขอ ครม. ขยายเวลา
การช าระหนี้ก่อน บัดนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการขยายเวลาการช าระหนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2558 เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังคือให้แก้ปัญหาหนี้ก่อน แล้วมาน าเสนอเพ่ือพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืมเงินเพ่ือ
ด าเนินโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน 
วงเงินจ านวน 52.5 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ก าหนดช าระคืนภายใน 5 ปี 
 

ฯลฯ 


