
 
สรุปผลการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 237) 

วันจันทร์ที่  7  กรกฎาคม  2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบัญชาการทหารบก 1 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก 

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

  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2557 
(ครั้งที่ 237) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบัญชาการทหารบก 1 
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก  เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้ 

1. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาล าไย ปี 2557 

  1.1  เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาล าไย      
ปี 2557  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาล าไยที่อาจตกต่ าในจังหวัดแหล่งผลิตภาคเหนือ 6 จังหวัด (เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน น่าน พะเยา แพร่)  โดยด าเนินการตามมาตรการกระจายล าไยออกนอกแหล่งผลิต  มาตรการ
ส่งเสริมการแปรรูป และมาตรการส่งเสริมการตลาด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  ระยะเวลาด าเนินการ   
7 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม  2557  ระยะเวลาโครงการ  7 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 

  1.2 อนุมัติเงินจ่ายขาด วงเงิน  73 ล้านบาท  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาล าไย ปี 2557  ดังนี ้

1.2.1 มาตรการกระจายล าไยออกนอกแหล่งผลิต  เป้าหมาย 16,900 ตัน วงเงิน
จ่ายขาด 37.500 ล้านบาท  ประกอบด้วย 

(1) กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต  วงเงินจ่ายขาด  36  ล้านบาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรการกระจายล าไยออกนอกแหล่งผลิต ปริมาณเป้าหมาย 14,400 ตัน 
โดยสนับสนุนเป็นเงินชดเชยค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมาจ่ายในอัตรากิโลกรัม 2.50 บาท (ค่าขนส่ง 1.50 บาท
และค่าการตลาดเหมาจ่าย 1 บาท) ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต.  อบจ.  เทศบาล) ที่กระจายล าไยออกนอกจังหวัดแหล่งผลิต 6 จังหวัด สู่ตลาดปลายทาง 
ที่ไม่ใช่ตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นตลาดรองรับผลไม้ทางการค้าปกติอยู่แล้ว  และต้องมี
หลักฐานการรับรองจากปลายทางตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัดก าหนด 

(2) เสริมสภาพคล่องในการซื้อล าไย  วงเงินจ่ายขาด 1.500 ล้านบาท  เป้าหมาย
ผลผลิต 2,500 ตัน  โดยสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากสถาบันการเงิน (ธ.ก.ส. 
กรุงไทย และ SME) ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( อบต.  อบจ.  เทศบาล)  ส าหรับเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายล าไย  เพ่ือกระจายออกนอกแหล่งผลิต
วงเงินกู้รวมไม่เกิน 50 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การช่วยเหลือค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมาจ่ายข้างต้น ให้คณะกรรมการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการ
ก ากับดูแล และระดับราคาล าไยที่จะเข้าไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับปี  2556 โดยให้ประโยชน์
ตกถึงเกษตรกรและได้รับราคาจ าหน่ายผลผลิตที่เป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต  ทั้งนี้ ให้มีผู้แทน
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สภาเกษตรกรจังหวัด และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ร่วมพิจารณาการด าเนินการกับคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าวด้วย   

1.2.2 มาตรการส่งเสริมการแปรรูป   เป้าหมาย 56,700 ตัน วงเงินจ่ายขาด 
34.020  ล้านบาท  โดยสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ให้แก่สถาบันเกษตรกร 
(กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ที่กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ธกส. กรุงไทย และ SME) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปล าไยสดเป็นล าไยอบแห้งทั้งเปลือก เป้าหมาย 50,500 ตัน วงเงินกู้รวมไม่เกิน 
1,010 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 30.300 ล้านบาท และการแปรรูปล าไยสดเป็นล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง  
เป้าหมาย 6,200 ตัน วงเงินกู้รวมไม่เกิน 124 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3.720 ล้านบาท  ระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 1 ปี 

1.2.3 มาตรการส่งเสริมการตลาด วงเงินจ่ายขาด 0.400 ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทย ุมก. 

1.2.4 ค่าบริหารจัดการโครงการ  วงเงินจ่ายขาด 1.080 ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและบริหารจัดการโครงการตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบด าเนินงานตามข้อ 1.2.1 (1) 

1.3  การบริหารจัดการล าไย ปี 2557 ในระดับจังหวัด  หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือ
เพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ให้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุมัติ  และมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบควบคุม ก ากับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื ่อนไขวิธีปฏิบัติ ให้โปร่งใสและเป็นธรรม  ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้การด าเนินมาตรการเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง 
 

2. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2557 

  2.๑  เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้
ภาคใต้ ปี ๒๕๕7  โดยด าเนินการตามมาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และเสริมสภาพคล่องในการ
ซื้อขายผลไม้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม – ธันวาคม 2557  ระยะเวลา
โครงการ กรกฏาคม 2557 – ธันวาคม 2558   

2.๒  อนุมัติวงเงิน  37.500 ล้านบาท  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้ในการด าเนินการ
ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2557 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แยก เป็น
เงินทุนหมุนเวียน  17.500 ล้านบาท  และเงินจ่ายขาดวงเงิน  20 ล้านบาท  ดังนี้ 

2.2.1  กระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลา  และนราธิวาส) เป้าหมาย  7,800  ตัน  วงเงินจ่ายขาด 19.500 ล้านบาท  ประกอบด้วย 

(1)  วงเงินจ่ายขาด  10 ล้านบาท  เป็นค่ารวบรวมและบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต
ก่อนส่งกระจายออกนอกพ้ืนที่ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิตจากสวนเกษตรกร ให้แก่สถาบัน
เกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ วิสาหกิจชุมชน และ องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท  ประกอบด้วย  ค่าจ้างรวบรวมผลผลิตออกจากสวนเกษตรกร  
ค่าท าความสะอาด บรรจุกล่อง  ค่าจ้างขนขึ้นรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในอัตรากิโลกรัมละ 2.00 บาท และ
ค่าจ้างคัดแยกเกรดคุณภาพของผลผลิต ในอัตรากิโลกรัมละ 0.50 บาท เป้าหมาย 4,000 ตัน  

(2)  วงเงินจ่ายขาด  9.500 ล้านบาท  เป็นค่าขนส่งเพ่ือเร่งกระจายผลไม้ออก
นอกพื้นที ่พิเศษชายแดนภาคใต้ในช่วงผลผลิตออกมาก  ในอัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท  ให้แก่สถาบัน
เกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์)  ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้  และ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร
ระด ับจ ังหว ัด  (คพจ . )  อน ุม ัต ิ  เป้าหมาย  3,800 ตัน  ทั้ งนี้  ตลาดปลายทางต้องไม่ใช่ตลาดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นตลาดรองรับผลไม้ทางการค้าปกติอยู่แล้ว  และต้องมีหลักฐานการรับรองจาก
ปลายทางตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดก าหนด 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินตามข้อ 2.2.1(2) ให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร
อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการก ากับดูแล และระดับ
ราคาผลไม้ที่จะเข้าไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับปี  2556 โดยให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรและ
ได้รับราคาจ าหน่ายผลผลิตที่เป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต  ทั้งนี้ ให้มีผู้แทนสภา เกษตรกรจังหวัด 
และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ร่วมพิจารณาการด าเนินการกับคณะกรรมการฯ ดังกล่าว   

2.2.2  เสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ (จังหวัดยะลา) โดยสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยจ านวน 17.500 ล้านบาท ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์)  วิสาหกิจ
ชุมชน และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน  รวมจ านวน 35 แห่ง  เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการจัดซื้อผลไม้  วงเงินยืมไม่เกิน
แห่งละ  500,000  บาท  ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตาม ก ากับดูแล และรายงานการจ่ายเงินให้
คณะกรรมการ คชก. ทราบเป็นระยะๆ ต่อไปด้วย 

2.2.3 ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงินจ่ายขาด 0.500 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าบริหาร
จัดการและติดตามโครงการฯ ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบด าเนินการตามข้อ 2.2.1  

2.3  การบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2557 ในระดับจังหวัด  หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ให้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด  
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ  และมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบควบคุม ก ากับดูแลให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ ให้โปร่งใสและเป็นธรรม  ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้การด าเนินมาตรการเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง 

3. เรื่อง อ่ืน ๆ  

  3.1 การกระจายผลไม้ 
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้ก ากับดูแลศูนย์การกระจายผลผลิตด้าน

การเกษตรสู่ผู้บริโภค  ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 388/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์
ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค 74,963 หมู่บ้าน (MOI Distribution Center) กระทรวงมหาดไทย  
ท าหน้าที่ช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตไปยังจังหวัดปลายทาง  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต่อไป 
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  3.2 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
พ.ศ. 2534  

สืบเนื่องจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  ซึ่งปัจจุบัน
สถานการณ์สินค้าเกษตรได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรให้มีการทบทวนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคณะกรรมการและ
การด าเนินงานสนับสนุนช่วยเหลือของกองทุนรวมฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการประสานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และน าเสนอคณะกรรมการต่อไป 
 

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

ฝ่ายเลขานุการ คชก. 
กรกฎาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


