แนวทางปฏิบัติโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ระยะที่ 2)
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานตามโครงการขอขยายสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
อย่างครบวงจร คณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย (กอน.) จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการดาเนินงานโครงการ
สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดซือ
เครื่องจักรกลการเกษตร และการปรับพืนที่การปลูกอ้อยให้เหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ดังนี
1. ผู้ขอกู้และคุณสมบัติของผู้ขอกู้
1.1 กรณีผู้กู้เป็นเกษตรกร
1.1.1 ต้องเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยและได้รับการรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
1.1.2 ต้องเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานนาตาล และให้การรับรองรวมถึงชาวไร่
อ้อยที่ส่งอ้อยผ่านหัวหน้าโควตาที่เป็นคู่สัญญาของโรงงานนาตาล
1.1.3 ต้องมีพืนที่ปลูกอ้อยและมีปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานนาตาลตามที่โรงงานรับรอง
1.1.4 เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ
1.2 กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์การเกษตร หรือ สถาบันชาวไร่อ้อย หรือ กลุ่มบุคคล
หรือ วิสาหกิจชุมชน
1.2.1 ต้องเป็นคู่สัญญาที่โรงงานนาตาลให้การรับรอง
1.2.2 ต้องมีพืนที่ส่งเสริมปลูกอ้อยและหรือปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าหีบตามที่โรงงานนาตาล
ให้การรับรอง
1.2.3 ต้องได้รับความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการโดยคณะกรรมการดาเนินการของสถาบันของผู้ขอ
กู้ และต้องมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบการพิจารณา
1.2.4 ต้องมีประสบการณ์และความชานาญเกี่ยวกับธุรกิจอ้อยและนาตาลทราย
1.2.5 ต้องมีผลการดาเนินงานดี ไม่มีข้อบกพร่องในการดาเนินงานที่เป็นสาระสาคัญ ปัจจุบันยัง
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.2.6 กรณีเป็นสหกรณ์การเกษตร วงเงินกู้ต้องไม่เกินวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์การเกษตร
เห็นชอบ
1.2.7 เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ
1.2.8 มีสถานประกอบการหรืออยู่ในพืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานนาตาลผู้คาประกัน
2. พื้นที่ดาเนินการ
เป็นพืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานนาตาลที่เข้าร่วมโครงการ
3. เป้าหมายโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อตามโครงการปีละ 2,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมวงเงิน 6,000 ล้านบาท
โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.
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4. ระยะเวลาโครงการ
4.1 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 3 ปี เริ่มตังแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
4.2 ระยะเวลาดาเนินโครงการเริ่มตังแต่ 1 ตุลาคม 2561 สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2570
4.3 ระยะเวลาชดเชยดอกเบียเงินกู้ 6 ปี รัฐบาลชดเชยดอกเบียเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ นับแต่วันรับ
เงินกูแ้ ต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2570
5. วงเงินกู้สูงสุดต่อราย
วงเงินกู้แต่ละรายเมื่อรวมทุกวัตถุประสงค์แล้ว ต้องไม่เกิน 29 ล้านบาท
6. วัตถุประสงค์การกู้เงินและวงเงินกู้
6.1 เพื่อพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าในไร่อ้อย
ผู้ขอกู้แต่ละรายสามารถกู้เงินรวมทุกวัตถุประสงค์แล้ววงเงินกูไ้ ม่เกิน 500,000 บาท กรณีกเู้ งินเกิน
วงเงินที่กาหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะทางานส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อย โดยมีรูปแบบการดาเนินงาน
ดังนี
6.1.1 การขุดบ่อสระกักเก็บนา
6.1.2 การเจาะบ่อบาดาล
6.1.3 การจัดทาระบบนาหยด
6.1.4 การจัดซือเครื่องสูบนาหรืออุปกรณ์ให้นาในไร่อ้อย
6.1.5 รวมกลุ่มสร้างระบบส่งนา โดยการรวมกลุ่มชาวไร่อ้อยและโรงงานนาตาลเป็นผู้เสนอใน
รูปแบบของโครงการ
6.2 เพื่อปรับพื้นที่ปลูกอ้อย
ผู้ขอกู้แต่ละรายสามารถกู้เงินเพื่อปรับพืนที่ปลูกอ้อยเป็นแปลงใหญ่ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกล
การเกษตรวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
6.3 เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
ผู้ขอกู้แต่ละรายสามารถจัดซือเครื่องจักรกลการเกษตรได้ ดังนี
6.3.1 รถตัดอ้อยหรืออุปกรณ์ส่วนควบ รวมวงเงินกู้แต่รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท และต้องเป็นการ
ซือรถตัดอ้อยตามที่กาหนด ดังนี
(1) รถตัดอ้อยใหม่ ขนาดใหญ่
วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
(2) รถตัดอ้อยเก่า ขนาดใหญ่
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
(3) รถตัดอ้อยใหม่ ขนาดกลาง
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
(4) รถตัดอ้อยเก่า ขนาดกลาง
วงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท
สาหรับ การจัดซือรถตัดอ้อยเก่าต้องเป็นรถที่นาเข้าจากต่างประเทศเท่านันและต้องนาเข้ามา
ภายในประเทศไทยแล้วไม่เกิน 2 ปี
6.3.2 รถคีบอ้อยหรืออุปกรณ์ส่วนควบ
กู้ได้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท
6.3.3 รถตัดอ้อยแบบลาพ่วงแทรกเตอร์
กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท
6.3.4 เครื่องสางใบอ้อย
กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท
6.3.5 เครื่องอัดใบอ้อย
กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท
6.3.6 รถแทรกเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนควบ
กู้ได้ละรายไม่เกิน 4.5 ล้านบาท
6.3.7 รถบรรทุกหรือพ่วงบรรทุก
กู้ได้ละรายไม่เกิน 5 ล้านบาท
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ทังนี การจัดซือเครื่องจักรกลการเกษตรทุกวัตถุประสงค์ กรณีมีความจาเป็นต้องใช้สินเชื่อกับสถาบัน
การเงินอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารถกู้เงินตามโครงการนาไปชาระหนีสินเดิมได้ (Refinance) แต่ต้องไม่เคยเป็นหนีค้าง
ชาระและผ่อนชาระมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
อนึ่ง กรณีผู้ขอกู้ไม่มีเงินสดสมทบตามโครงการให้สามารถกู้เงินได้เต็มจานวนวงเงิน
7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
7.1 กาหนดอัตราดอกเบียเงินกู้ตามโครงการสาหรับเกษตรกร ผู้กู้ ในอัตรา MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ
ร้อยละ 7 ต่อปี) โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตรา MRR – 5 (หรือปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี) รัฐบาลชดเชย
ดอกเบียให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และ ธ.ก.ส.รับภาระในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ยกเว้น กรณีกเู้ งิน
วัตถุประสงค์เพื่อจัดซือ รถแทรกเตอร์ หรือรถบรรทุก กาหนดอัตราดอกเบียตามข้อ 7.3
7.2 กาหนดอัตราดอกเบียเงินกู้ตามโครงการสาหรับกลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์การเกษตร หรือ
สถาบันชาวไร่อ้อย หรือ กลุ่มบุคคล หรือ วิสาหกิจชุมชน ผู้กู้ ในอัตรา MLR (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ
5 ต่อปี) โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตรา MLR – 3 (หรือปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี) รัฐบาลชดเชยดอกเบีย
ให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ ธ.ก.ส.รับภาระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ยกเว้น กรณีกู้เงิน
วัตถุประสงค์เพื่อจัดซือ รถแทรกเตอร์ หรือรถบรรทุก กาหนดอัตราดอกเบียตามข้อ 7.3
7.3 กาหนดอัตราดอกเบียเงินกู้ วัตถุประสงค์เพื่อจัดซือเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภท รถแทรกเตอร์
หรือรถบรรทุก ให้เรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตรา MLR – 1 (หรืปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี) รัฐบาลไม่ต้องชดเชย
ดอกเบียในส่วนนี และ ธ.ก.ส.รับภาระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
ทังนี กรณีผู้กู้รายใดไม่สามารถชาระหนีเงินกู้ที่ถึงกาหนดชาระได้ทังหมดหรือบางส่วนจะด้วยเหตุใดก็ตาม
ธ.ก.ส. จะเรียกเก็บเงินกู้ในอัตราดอกเบียสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบียเงินกู้ของ ธ.ก.ส. พร้อมเบียปรับ จนกว่า
จะชาระหนีเสร็จสิน
8. ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้
กาหนดให้การชาระคืนเงินกู้ในแต่ละงวดทังจานวนต้นเงิน ดอกเบีย และระยะเวลาชาระหนีให้เหมาะสม
สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึนตามโครงการ โดยแยกการชาระคืนเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี
8.1 เพื่อพัฒนาแหล่งนาและการบริหารจัดการนาในไร่อ้อย และ เพื่อปรับพืนที่ปลูกอ้อย กาหนดชาระคืน
เป็นรายงวด โดยให้กาหนดชาระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่จัดทาหนังสือสัญญา
กู้เงิน และไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2568
8.2 เพื่อจัดซือเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกาหนดชาระคืนเป็นรายงวด ดังนี
8.2.1 กรณีจัดซือเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรเก่า กาหนดชาระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันที่จัดทาหนังสือสัญญากู้เงิน และไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2570
8.2.2 กรณีจัดซือเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรใหม่ กาหนดชาระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันที่จัดทาหนังสือสัญญากู้เงิน และไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2570
9. เงื่อนไขการชาระคืนเงินกู้
ให้โรงงานนาตาลผู้คาประกันหักเงินค่าอ้อยของผู้กู้แต่ละรายในแต่ละฤดูการผลิตเพื่อชาระหนีเงินต้นพร้อม
ดอกเบียตามแผนการชาระหนีของผู้กู้แต่ละรายตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หากผู้กู้รายใดผิดนัดชาระหนีเงินต้นและหรือดอกเบียจะด้วยเหตุใดก็ตาม โรงงานต้องชาระหนีนันแทนผู้กู้
ภายใน 30 วัน นับตังแต่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ธ.ก.ส.
ทังนี ผู้กู้สามารถชาระเงินกู้เสร็จสินก่อนสินสุดระยะเวลาชาระเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ได้

-4-

10. หลักประกันเงินกู้
โรงงานนาตาลเป็นผู้คาประกันลูกค้าผู้กู้แต่ละรายเต็มวงเงินกู้ ยกเว้น โรงงานนาตาลผู้คาประกัน
มีเหตุผิดปกติ ให้โรงงานนาตาลดาเนินการตามเงื่อนไข ดังนี
10.1 กรณีโรงงานนาตาลอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลางก่อน
10.2 กรณีโรงงานนาตาลที่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนีของสถาบันการเงิน ต้องได้รับความยินยอม
จากสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี
กรณี ธ.ก.ส. พิจารณาแล้วเห็นว่า โรงงานนาตาลที่เข้าร่วมโครงการ ประสบปัญหาด้านการเงินรุนแรง หรือ
มีภาระหนีหนัก หรือมีแนวโน้มว่าหากดาเนินการแล้วจะส่งผลกระทบต่อการคาประกันในภายหน้า ธ.ก.ส. จะขอ
สงวนสิทธิ์ไม่สนับสนุนสินเชื่อตามโครงการต่อไป
ทังนี ธ.ก.ส. กาหนดให้มวี งเงินการคาประกันของโรงงานนาตาลที่เข้าร่วมโครงการแต่ละรายตามศักยภาพ
ซึ่ง ธ.ก.ส. จะกาหนดวงเงินการคาประกันดังกล่าวในขันตอนวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. ต่อไป
11. เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ
11.1 กรณีผู้กู้เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย
11.1.1 เอกสารใบสมัครขอรับการส่งเสริมสินเชื่อ (เอกสารที่โครงการกาหนด)
11.1.2 สาเนาทะเบียนชาวไร่อ้อย
11.1.3 สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
11.1.4 สาเนาเอกสารคู่สัญญากับโรงงานนาตาล
11.1.5 ข้อมูลการปลูกอ้อยและการส่งอ้อยเข้าโรงงานนาตาล
11.1.6 เอกสารการรับรองพืนที่ปลูกอ้อยทีโ่ รงงานนาตาลเป็นผู้รับรอง
11.1.7 เอกสารอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
11.2 กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์การเกษตร หรือ สถาบันชาวไร่อ้อย หรือกลุ่มบุคคล
หรือ วิสาหกิจชุมชน
11.2.1 ใบสมัครขอรับการส่งเสริมสินเชื่อ (เอกสารที่โครงการกาหนด)
11.2.2 สาเนาหนังสือการจัดตังหรือจดทะเบียนตามกฎหมาย
11.2.3 สาเนารายงานการประชุมเรื่องเห็นชอบให้กู้เงินตามโครงการ
11.2.4 งบทางการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี)
11.2.5 กรณีเป็นสหกรณ์ แสดงสาเนาเอกสารที่นายทะเบียนสหกรณ์การเกษตรเห็นชอบกาหนด
วงเงินประจาปี
11.2.6 สาเนาเอกสารคู่สัญญากับโรงงานนาตาล
11.2.7 ข้อมูลการปลูกอ้อยและการส่งอ้อยเข้าโรงงานนาตาล
11.2.8 เอกสารการรับรองพืนที่ปลูกอ้อยที่โรงงานนาตาลเป็นผู้รับรอง
11.2.9 เอกสารอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
11.3 ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการให้พิจารณาเป็นไปตามขันตอนการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ปกติของ ธ.ก.ส. ได้แก่ แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการเงิน และแผนการบริหารจัดการโครงการ พร้อมส่งต่อ
ผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามขันตอนของแนวทางปฏิบัติของโครงการ
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12. ขั้นตอนการสมัครและอนุมัติ
การบริหารโครงการ ในรูปของคณะทางาน ได้แก่ คณะทางานส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อย
(คณะทางานส่วนกลาง) ประกอบด้วย ผู้แทนชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงานนาตาล ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอ้อย
และนาตาลทราย (สอน.) ผู้แทนบริษัทอ้อยและนาตาลไทย จากัด ผู้แทนสานักงานกองทุนอ้อยและนาตาลทราย
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทน ธ.ก.ส. และคณะทางานควบคุมการผลิตประจาโรงงาน (คณะทางานในพืนที่)
ประกอบด้วย ผู้แทนชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงานนาตาล และผู้แทนสานักบริหารอ้อยและนาตาลทราย (สบน.) โดย
มีขันตอนการดาเนินการ ดังนี
12.1 ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการร่วมประชุมหารือทราบและเข้าใจในรายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข เอกสารแบบพิมพ์ ตามโครงการ
12.2 ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการร่วมประชาสัมพันธ์การดาเนินการโครงการ
12.3 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นเอกสารใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบเข้าร่วมโครงการ
ตามที่กาหนดต่อโรงงานนาตาลผู้คาประกันเพื่อพิจารณา โดยขอให้โรงงานนาตาลมอบหมายให้พนักงาน
ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อยืนยันจะยินยอมคาประกันในใบสมัครหากเห็นว่าเหมาะสมที่จะให้การส่งเสริมตามโครงการ
และให้นาเสนอรายชื่อต่อคณะทางานควบคุมการผลิตประจาโรงงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการต่อไป
12.4 คณะทางานควบคุมการผลิตประจาโรงงานประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ หากพิจารณาแล้วอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ให้ลงชื่อรวบรวมเสนอผลการพิจารณาต่อ สานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัด (หนังสือนาส่ง + ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ)
12.5 สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ ธ.ก.ส.สาขาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
และพิจารณาอานวยสินเชื่อตามขันตอนวิธีปฏิบัติปกติ โดยมีเงือนไข ดังนี
12.5.1 กรณีการขอกู้ที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส.สาขา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการตามวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถให้สินเชื่อได้ให้ดาเนินการจัดทาหนังสือ
สัญญากู้เงินและติดต่อโรงงานนาตาลผู้คาประกันจัดทาหนังสือสัญญาคาประกันให้แล้วเสร็จจึงจ่ายเงินกู้
12.5.2 กรณีการขอกู้ที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส.สาขา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการตามวิธีปฏิบัติปกติรายใหญ่ของธนาคาร เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จให้ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเอกสาร
ประกอบสาคัญของแต่ละราย ส่งต่อคณะทางานควบคุมการผลิตประจาโรงงาน เพื่อนาเสนอเรื่องต่อคณะทางาน
ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อยพิจารณา โดยมีขันตอน ดังนี
(1) คณะทางานส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อย พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมแล้ว
แจ้ง ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่ เพื่อดาเนินการให้สินเชื่อตามที่ธนาคารเห็นเหมาะสมต่อไป
(2) เมื่อ ธ.ก.ส. เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม จะดาเนินการอนุมัติและจัดทา
สัญญากู้เงินและติดต่อโรงงานนาตาลผู้คาประกันจัดทาหนังสือสัญญาคาประกันให้แล้วเสร็จจึงจ่ายเงินกู้
12.6 ให้ ธ.ก.ส. สรุปผลการอนุมัติต่อคณะทางานส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อยประจาทุกสินเดือน
13. การติดตามและประเมินผล
ให้ สอน. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะทางานส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อย
ทุกสินปีงบประมาณเพื่อเสนอรายงานต่อ กอน. จนกว่าจะสินสุดโครงการ
………………………………………….

