
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

ครั้งที่ 8/2555 (ครั้งที่ 225) 
วันอังคารที่  26 มิถุนายน  2555  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 501  ตึกบัญชาการ  ท าเนียบรัฐบาล 

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

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 
8/2555  (ครั้งที่ 225) เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2555  เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ แล้วมีมติ ดังนี้ 

1.  โครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster)  
     ปี 2555 (เพิ่มเติม) 

  1.1  ยืนยันมติคณะกรรมการ คชก. ที่ให้ด าเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาว
แวนนาไมโดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster) ปี 2555  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์กองทุนรวมฯ ไมบ่ิดเบือนกลไกตลาด และแนวปฏิบัติที่ คชก. เคยอนุมัติ
ให้การช่วยเหลือ 

  1.2 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการและปรับขนาดกุ้งที่รับซื้อตามโครงการ
รักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมโดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster) ปี 2555  
ตามที่กรมประมงเสนอ เป็นดังนี้ 

(1)  ระยะเวลาด าเนินการรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไม  3  เดือน  ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 
18 กันยายน 2555    

(2)  ระยะเวลาโครงการ  6 เดือน  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2555 
(3)  ปรับขนาดกุ้งขาวแวนนาไมที่เข้าร่วมโครงการฯ  จาก “ขนาด40 ตัว/กก.” เป็น  

“ขนาด 40 ตัว /กก. หรือใหญ่กว่า”  ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ 

1.3  ผ่อนผันให้ชดเชยส่วนต่างราคารับซื้อกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2555  ตามอัตราที่ก าหนดไว้
ในตารางที่ปรากฏตามมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  เฉพาะในช่วงเดือนแรกของการด าเนินการ คือ  
19 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2555  เนื่องจากกรมประมงได้มีการท าสัญญาและด าเนินการไปแล้วบางส่วน  
ส าหรับเดือนถัดไป ให้มีการประเมินผลว่าการด าเนินการตามโครงการฯ มีผลให้ราคาตลาดสูงขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่
สูงขึ้นให้ทบทวนมาตรการและวิธีการช่วยเหลือต่อไป 

2.  การเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ 
     เกษตรกร 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ในการ
เสนอแนะนโยบายและก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งด้านการตลาด ด้านปัจจัยการผลิต และด้านการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการพิจารณาครอบคลุมรอบด้านจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีประสบการณ์  จึงเห็นชอบให้เพ่ิมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้าน
การตลาด ด้านการผลิต หรือด้านการบริหารจัดการ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ คชก. ดังนี้ 
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(1)  เพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คชก. ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน 
(2)  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี 
(3)  คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้ รับโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

(5)  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ ตาย 
ลาออก  นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถหรือขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด ใน (3) 

(6)  ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

(7)  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

3.  ตัวช้ีวัดประเมินผลการด าเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 2555 

  เห็นชอบตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินงานกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ประจ าปี
งบประมาณ 2555  ตามที่กรมบัญชีกลาง  ฝ่ายเลขานุการ คชก.  ส านักงบประมาณในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนรวมฯ   ธ.ก.ส.ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเร่งรัด
ติดตามการช าระหนี้กองทุนรวมฯ  และบริษัท ทรีส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  ได้ร่วมกันจัดท า  ซึ่งประกอบด้วย  4  ด้าน  
รวม 14 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

(1)  ด้านการเงิน  ประกอบด้วย  3  ตัวชี้วัด  คือ  1) มูลค่าหนี้สินที่สามารถเรียกเก็บจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2 )ร้อยละการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการตามแผนที่ก าหนด  3) การจัดส่งรายงานการรับ
และการใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 170 ให้กรมบัญชีกลาง 

(2)  ด้านปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  4  ตัวชี้วัด  คือ  1) การติดตามผลการด าเนินโครงการ
ซึ่งเป็นการติดตามผลการด าเนินงานโครงการทุกโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และการติดตามผลในเชิงลึก  
2) เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการจ่ายเงินให้กับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ คชก. 3) การด าเนิน
โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรในปีบัญชี 2555  4) จ านวนโครงการที่
เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ส าเร็จ 

(3)  ด้านสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  1  ตัวชี้วัด คือ  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

(4)  ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้
ทุกกองทุน/ทุนหมุนเวียนต้องมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน  6  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 1) บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน  โดยพิจารณาจากการก าหนดทิศทาง  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และแผนประจ าปี  มีระบบการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน  มีระบบการประเมินผู้บริหารระดับสูง มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน   
2) การบริหารความเสี่ยง  โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงาน  
และการเตรียมพร้อมส าหรับระบบการบริหารความเสี่ยง  3) การควบคุมภายใน  โดยมีการจัดให้องค์กรมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วน  การจัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในที่ดี  และมีการติดตามผลและ
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ประเมินผล 4) การตรวจสอบภายใน  โดยการจัดให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ  5) การบริหารจัดการสารสนเทศ  โดยมีการจัดท าแผนแม่บท
สารสนเทศ  และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ  6) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยมีการจัดท าแผน
ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการ คชก. น าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี 2555  เสนอประธานกรรมการ คชก. ลงนามต่อไป 

4.  กรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก. 

  เพ่ือพัฒนากระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 สภาผู้แทนราษฎร และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555  ที่ได้ก าหนด
นโยบาย แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดต่าง ๆ  “ที่มี
คณะกรรมการเฉพาะ” และ “ไม่มีคณะกรรมการเฉพาะ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ จึงวางกรอบ
แนวทาง ดังนี้ 

  1. การประเมินสถานการณ์สินค้า  คณะกรรมการเฉพาะสินค้า/หน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้า 
ส ารวจ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และสภาพปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
สินค้า ดังนี้ 

1.1 สินค้าเกษตรที่มีคณะกรรมการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ 
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบและสภาพปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางป้องกันและมาตรการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 2 เดือน  แล้วน าเสนอคณะกรรมการ คชก.โดยเร็วต่อไป  

1.2 สินค้าเกษตรที่ไม่มีคณะกรรมการก ากับดูแลเฉพาะ  และประสงค์จะของบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินสถานการณ์แนวโน้มราคาและสภาพปัญหา พร้อมทั้ง
จัดท ามาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 2 เดือน แล้วน าเสนอคณะกรรมการ คชก.
พิจารณาโดยเร็วต่อไป  

  2. การพิจารณาของคณะกรรมการ คชก. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลและเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการสินค้าหรือหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ให้ฝ่ายเลขานุการ คชก. พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโครงการที่
จ าเป็นให้ครบถ้วนก่อนเสนอประธานคณะกรรมการ คชก.พิจารณาก าหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการ 
คชก. โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปมติคณะกรรมการ และแจ้งมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 
3 วันท าการ 

  3. การด าเนินการตามมติคณะกรรมการ คชก. ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก
คณะกรรมการ คชก. เตรียมความพร้อมเพ่ือสามารถด าเนินการตามมติ คชก. ได้ทันที โดยให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่ได้รับแจ้งมติคณะกรรมการ คชก. จากฝ่ายเลขานุการฯ ดังนี้ 

(1) เปิดบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งประสานกรมบัญชีกลางในการรับโอนเงิน 
(2) เตรียมแผนการด าเนินการตามโครงการเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยเร็ว 
(3) จัดสรรและโอนเงินให้หน่วยงานด าเนินการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยงานในท้องถิ่น

และเกษตรกรด าเนินการได้โดยเร็ว และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเหตุการณ์ 

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการ คชก. น าเสนอแนวทางและกรอบระยะเวลาการพิจารณาช่วยเหลือ
เกษตรกรของ คชก. เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 
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5.  รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดงตามโครงการแก้ไข 
     ปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/55 ทั้งระบบขององค์การคลังสินค้า จังหวัดศรีสะเกษ 

  5.1  รับทราบประเด็นการตรวจสอบ  ผลการด า เนินงาน  และข้อค้นพบ ของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการตามโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 
2554/55 ทั้งระบบ ขององค์การคลังสินค้า  จังหวัดศรีสะเกษ   โดยคณะอนุกรรมการฯ เสนอความเห็นและ
แนวทางการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/55 ทั้งระบบ ของ
องค์การคลังสินค้า ดังนี้ 

(1)  ให้มีการตรวจสอบปริมาณรับซื้อหอมแดงที่สูญหายจากปริมาณคงเหลืออยู่ตาม
ยอดบัญชี 

(2)  ให้มีการตรวจสอบความเสียหายของปริมาณหอมแดงที่เก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บ
รักษาว่ามีความถูกต้องตามหลักปฏิบัติการเก็บรักษาหรือไม ่

(3)  ให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ และด าเนินการตรวจสอบ
บุคคลที่ได้รับเงินโดยมิชอบตั้งแต่เกษตรกรและบุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้งคืนให้โครงการฯ ในฐานะลาภมิควรได้ 

(4)  ให้หน่วยงานที่ก ากับองค์การคลังสินค้า แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการบริหาร
โครงการฯ ของผู้บริหารองค์กร 

(5)  การใด ๆ ที่ด าเนินงานตามโครงการฯ ที่มิชอบด้วยกฎหมายให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

(6)  หาก อคส. จะด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงต่อไป ต้องด าเนินการ
จัดการบริหารภายในองค์กรเพ่ือวางแผน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีความพร้อมด้าน
บุคคลากรไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และการบริหารโครงการต้องด าเนินการด้วยองค์กรเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องรับซื้อหอมแดงคุณภาพไม่เน่าเสียที่มีอยู่จริงของเกษตรกร มิใช่หอมแดงที่มีการขายแล้วในโครงการฯ ก่อน 

  5.2  ให้ฝ่ายเลขานุการ คชก. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดงตามโครงการแก้ไขปัญหาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/55 ทั้งระบบ
ขององค์การคลังสินค้า  จังหวัดศรีสะเกษ  ให้กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีทุจริตโครงการแกไ้ขปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/55 จังหวัดศรีสะเกษ ที่กระทรวงพาณิชย์
ได้แต่งตั้งไว้แล้วตามค าสั่งที่ 296/2555  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 พิจารณาประกอบการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯ  และพิจารณาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการตามโครงการแก้ไข
ปัญหาหอมแดงฯ  ต่อไป 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/55 

  ให้องค์การคลังสินค้าเร่งด าเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 
2554/55 ทั้งระบบ ตามที่ได้เคยมีมติไว้แล้ว  โดยให้เร่งระบายหอมแดงที่รับซื้อและเก็บรักษาไว้ ตาม
แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และรายงานผลการด าเนินการให้
คณะกรรมการ คชก. พิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ ในส่วนของการระบายหอมแดงของ อคส. ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีคณะท างาน
ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนส านักงบประมาณ  และผู้แทน ธ.ก.ส. 
ร่วมตรวจสอบปริมาณก่อนการระบาย และให้การสนับสนุนด้านการระบายจ าหน่าย เพ่ือให้การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพและมีความรอบคอบ 
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7.  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบิตงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาล าไย ปี 2555 

  เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาล าไย 
ปี 2555  ส าหรับมาตรการส่งเสริมการแปรรูป ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เสนอ  
จากเดิม  “... เพ่ือด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมการแปรรูป โดยการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ 
ต่อปี ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน ที่กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ (ธกส. กรุงไทย 
และSME) ใช้ในการแปรรูปล าไยสดเป็นล าไยอบแห้งทั้งเปลือก เป้าหมาย 84,000 ตัน วงเงินกู้ 1,260 
ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 37.80 ล้านบาท และการแปรรูปเป็นล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง  เป้าหมาย 
7,050 ตัน วงเงินกู้ 105.5 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 3.165 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 1 ปี” 
เป็น “...เพื่อด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมการแปรรูป โดยการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี 
ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการที่คณะกรรมการเพื่อ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เห็นชอบ ที่กู้ยืมเงินจาก
แหล่งเงินกู้ (ธกส. กรุงไทย และSME) ใช้ในการแปรรูปล าไยสดเป็นล าไยอบแห้งทั้ง เปลือก เป้าหมาย 
84,000 ตัน วงเงินกู้ 1,260 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 37.80 ล้านบาท และการแปรรูปเป็นล าไย
อบแห้งเนื้อสีทอง  เป้าหมาย 7,050 ตัน วงเงินกู้ 105.5 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 3.165 ล้านบาท  
ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 1 ปี” 

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

ฝ่ายเลขานุการ คชก. 
มิถุนายน  2555 

 
 


