สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 237)
วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบัญชาการทหารบก 1 กรมส่งกาลังบารุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก
------------------------คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2557
(ครั้งที่ 237) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบัญชาการทหารบก 1
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้
1. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาลาไย ปี 2557
1.1 เห็ นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการตามแผนป้ องกัน และแก้ไขปัญหาล าไย
ปี 2557 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาลาไยที่อาจตกต่าในจังหวัดแหล่งผลิตภาคเหนือ 6 จังหวัด (เชียงใหม่
เชียงราย ลาพูน น่าน พะเยา แพร่) โดยดาเนินการตามมาตรการกระจายลาไยออกนอกแหล่งผลิต มาตรการ
ส่งเสริมการแปรรูป และมาตรการส่งเสริมการตลาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ระยะเวลาดาเนินการ
7 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2557 ระยะเวลาโครงการ 7 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558
1.2 อนุมัติเงินจ่ายขาด วงเงิน 73 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาลาไย ปี 2557 ดังนี้
1.2.1 มาตรการกระจายลาไยออกนอกแหล่งผลิต เป้าหมาย 16,900 ตัน วงเงิน
จ่ายขาด 37.500 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต วงเงิน จ่ายขาด 36 ล้านบาท เพื่อ
เป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน การตามมาตรการกระจายลาไยออกนอกแหล่งผลิต ปริมาณเป้าหมาย 14,400 ตัน
โดยสนับสนุนเป็นเงินชดเชยค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมาจ่ายในอัตรากิโลกรัม 2.50 บาท (ค่าขนส่ง 1.50 บาท
และค่าการตลาดเหมาจ่าย 1 บาท) ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต. อบจ. เทศบาล) ที่กระจายลาไยออกนอกจังหวัดแหล่งผลิต 6 จังหวัด สู่ตลาดปลายทาง
ที่ไม่ใช่ตลาดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่งเป็นตลาดรองรับผลไม้ทางการค้าปกติอยู่แล้ว และต้องมี
หลักฐานการรับรองจากปลายทางตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัดกาหนด
(2) เสริมสภาพคล่องในการซื้อลาไย วงเงินจ่ายขาด 1.500 ล้านบาท เป้าหมาย
ผลผลิต 2,500 ตัน โดยสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากสถาบันการเงิน (ธ.ก.ส.
กรุงไทย และ SME) ให้แก่ส ถาบัน เกษตรกร (กลุ่ม เกษตรกรและสหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( อบต. อบจ. เทศบาล) สาหรับเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายลาไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต
วงเงินกู้รวมไม่เกิน 50 ล้านบาท
ทั้งนี้ การช่วยเหลือค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมาจ่ายข้างต้น ให้คณะกรรมการเพื่อ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการ
กากับดูแล และระดับราคาลาไยที่จะเข้าไปดาเนินการให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับปี 2556 โดยให้ประโยชน์
ตกถึง เกษตรกรและได้รับ ราคาจาหน่า ยผลผลิต ที่เ ป็น ธรรมสอดคล้อ งกับ ต้น ทุน การผลิต ทั้ง นี้ ให้มีผู้แ ทน
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สภาเกษตรกรจังหวัด และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ร่วมพิจารณาการดาเนินการกับคณะกรรมการฯ
ดังกล่าวด้วย
1.2.2 มาตรการส่ง เสริม การแปรรูป เป้า หมาย 56,700 ตัน วงเงิน จ่า ยขาด
34.020 ล้า นบาท โดยสนับ สนุน เงิน ชดเชยดอกเบี้ย เงิน กู้อัต ราร้อ ยละ ๓ ต่อ ปี ให้แ ก่ส ถาบัน เกษตรกร
(กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ที่กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ธกส. กรุงไทย และ SME)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปลาไยสดเป็น ลาไยอบแห้ง ทั้ง เปลือ ก เป้าหมาย 50,500 ตัน วงเงินกู้รวมไม่เกิน
1,010 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 30.300 ล้านบาท และการแปรรูปลาไยสดเป็นลาไยอบแห้งเนื้อสีทอง
เป้าหมาย 6,200 ตัน วงเงินกู้รวมไม่เกิน 124 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย เงินกู้ 3.720 ล้านบาท ระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 1 ปี
1.2.3 มาตรการส่งเสริมการตลาด วงเงินจ่ายขาด 0.400 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุ มก.
1.2.4 ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงินจ่ายขาด 1.080 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและบริหารจัดการโครงการตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบดาเนินงานตามข้อ 1.2.1 (1)
1.3 การบริหารจัดการลาไย ปี 2557 ในระดับจังหวัด หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ให้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุมัติ และมอบหมายให้ผู้ว่า ราชการจัง หวัด รับ ผิด ชอบควบคุม กากับ ดูแ ลให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์
เงื่อ นไขวิธีปฏิบัติ ให้โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้การดาเนินมาตรการเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง
2. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2557
2.๑ เห็ นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้
ภาคใต้ ปี ๒๕๕7 โดยดาเนินการตามมาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และเสริมสภาพคล่องในการ
ซื้อขายผลไม้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ระยะเวลา
โครงการ กรกฏาคม 2557 – ธันวาคม 2558
2.๒ อนุมัติวงเงิน 37.500 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนินการ
ตามแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลไม้ภ าคใต้ ปี 2557 ตามที่ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แยก เป็น
เงินทุนหมุนเวียน 17.500 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดวงเงิน 20 ล้านบาท ดังนี้
2.2.1 กระจายผลผลิตออกนอกพื้น ที่ พิเ ศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เป้าหมาย 7,800 ตัน วงเงินจ่ายขาด 19.500 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) วงเงินจ่ายขาด 10 ล้านบาท เป็นค่ารวบรวมและบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต
ก่อนส่ งกระจายออกนอกพื้นที่ โดยสนับ สนุ น ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิ ตจากสวนเกษตรกร ให้ แก่สถาบัน
เกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ วิสาหกิจชุมชน และ องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้างรวบรวมผลผลิตออกจากสวนเกษตรกร
ค่า ทาความสะอาด บรรจุก ล่ อง ค่า จ้า งขนขึ้นรถ และค่า ใช้จ่า ยอื่นๆ ในอัตรากิโ ลกรัม ละ 2.00 บาท และ
ค่าจ้างคัดแยกเกรดคุณภาพของผลผลิต ในอัตรากิโลกรัมละ 0.50 บาท เป้าหมาย 4,000 ตัน
(2) วงเงินจ่ายขาด 9.500 ล้านบาท เป็นค่าขนส่งเพื่อเร่งกระจายผลไม้ ออก
นอกพื้น ที่พิเ ศษชายแดนภาคใต้ใ นช่ว งผลผลิต ออกมาก ในอัต รากิโ ลกรัม ละ 2.50 บาท ให้แ ก่ส ถาบัน
เกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ และ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ที่ค ณะกรรมการเพื่อ แก้ไ ขปัญ หาเกษตรกรอัน เนื่อ งมาจากผลิต ผลการเกษตร
ระดับ จัง หวัด (คพจ.) อนุม ัต ิ เป้ า หมาย 3,800 ตั น ทั้ ง นี้ ตลาดปลายทางต้ อ งไม่ ใ ช่ ต ลาดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นตลาดรองรับผลไม้ทางการค้าปกติอยู่แล้ว และต้องมีหลักฐานการรับรองจาก
ปลายทางตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดกาหนด
ทั้งนี้ การจ่ายเงินตามข้อ 2.2.1(2) ให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร
อัน เนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการกากับดูแล และระดับ
ราคาผลไม้ที่จะเข้าไปดาเนินการให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับปี 2556 โดยให้ประโยชน์ต กถึง เกษตรกรและ
ได้รับ ราคาจาหน่า ยผลผลิต ที่เ ป็น ธรรมสอดคล้อ งกับ ต้น ทุน การผลิต ทั้ง นี้ ให้มีผู้แ ทนสภา เกษตรกรจังหวัด
และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ร่วมพิจารณาการดาเนินการกับคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
2.2.2 เสริ ม สภาพคล่ อ งในการซื้ อ ขายผลไม้ (จั ง หวั ด ยะลา) โดยสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น
หมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยจานวน 17.500 ล้านบาท ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) วิสาหกิจ
ชุมชน และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน รวมจานวน 35 แห่ง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการจัดซื้อผลไม้ วงเงินยืมไม่เกิน
แห่งละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตาม กากับดูแล และรายงานการจ่ายเงินให้
คณะกรรมการ คชก. ทราบเป็นระยะๆ ต่อไปด้วย
2.2.3 ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงินจ่ายขาด 0.500 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าบริหาร
จัดการและติดตามโครงการฯ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบดาเนินการตามข้อ 2.2.1
2.3 การบริ ห ารจั ด การผลไม้ ภ าคใต้ ปี 2557 ในระดั บ จั ง หวั ด หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ให้ผ่าน
ความเห็น ชอบของคณะกรรมการเพื่อ แก้ไ ขปัญหาเกษตรกรอัน เนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจัง หวัด
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ และมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบควบคุม กากับดูแลให้เป็นไป
ตามหลั กเกณฑ์เงื่ อนไข วิธีปฏิบั ติ ให้ โปร่ งใสและเป็ นธรรม ทั้ งนี้ มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้การดาเนินมาตรการเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง
3. เรื่อง อื่น ๆ
3.1 การกระจายผลไม้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็น ผู้กากับดูแลศูนย์การกระจายผลผลิตด้าน
การเกษตรสู่ผู้บริโภค ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 388/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์
ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค 74,963 หมู่บ้าน (MOI Distribution Center) กระทรวงมหาดไทย
ทาหน้าที่ช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตไปยังจังหวัดปลายทาง รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป
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3.2 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
พ.ศ. 2534
สืบเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งปัจจุบัน
สถานการณ์สินค้าเกษตรได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรให้มีการทบทวนระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กองทุน รวมเพื่อ ช่ว ยเหลือ เกษตรกร พ.ศ. 2534 ทั้ง ในส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ องค์ป ระกอบคณะกรรมการและ
การดาเนิน งานสนับ สนุน ช่ว ยเหลือ ของกองทุน รวมฯ ให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการประสานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ และนาเสนอคณะกรรมการต่อไป
-----------------------ฝ่ายเลขานุการ คชก.
กรกฎาคม 2557

