
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

ครั้งที่ 10/2555 (ครั้งที่ 227) 
วันจันทร์ที ่ 27 สิงหาคม  2555  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม 30413 ชั้น 4 (ห้องกิติยากรวรลักษณ์) อาคารส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

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

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 
10/2555  (ครั้งที่ 227) เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุม 30413 ชั้น 4  
(ห้องกิตยิากรวรลักษณ์) อาคารส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ แล้วมีมติ ดังนี้ 

1.  โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555 

  1.1  เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ า
ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555  โดยการประสานโรงงานน้ ามันมะพร้าว/ผู้รวบรวมเพ่ือ
รับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งจากเกษตรกร กลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรในแหล่งผลิต 10 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ปริมาณ
เป้าหมาย 9,000 ตัน ก าหนดราคาเป้าหมายรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งความชื้น 5% ณ จุดรับซื้อ กก.ละ 21 บาท 
และให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งความชื้น 5% ณ หน้าโรงงาน ราคา กก.ละ 15 บาท 
(ราคาลดหลั่นตามสัดส่วนความชื้น) โดยให้ชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายรับซื้อกับราคา ณ จุดรับซื้อ 
หน้าโรงงานให้แก่เกษตรกร กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ไมเ่กิน กก.ละ 6 บาท  กรณีราคาหน้าโรงงานปรับสูงขึ้นให้
ปรับอัตราชดเชยส่วนต่างตามท่ีเกิดข้ึนจริง  ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ก าหนด  ระยะเวลารับซื้อ 3 เดือน  (กันยายน – พฤศจิกายน 2555)  ระยะเวลาโครงการ 27 สิงหาคม 
2555 – มกราคม 2556  

ทั้งนี้ ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพืชน้ ามันและ
น้ ามันพืชก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินโครงการและสถานการณ์มะพร้าวอย่าง
ใกล้ชิด  แล้วรายงานให้คณะกรรมการ คชก. ทราบทุกเดือน เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนมาตรการและ
วิธีการช่วยเหลือต่อไป 

  1.2  อนุมัติเงินจ่ายขาดวงเงิน  66.87  ล้านบาท ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555  ตามที่ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเสนอ ดังนี้ 

(1)  วงเงิน  54.00  ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าชดเชยส่วนต่างราคามะพร้าวแห้ง ปริมาณ 
9,000 ตัน ไม่เกินตันละ 6,000 บาท 

(2)  วงเงิน  9.00  ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการคุณภาพ  การขนย้าย
และการขนส่งเนื้อมะพร้าวแห้งจากจุดรับซื้อไปยังจุดรับมอบปลายทางในอัตราไมเ่กิน กิโลกรัมละ 1 บาท 

(3)  วงเงิน  2.00  ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ   
(4)  วงเงิน  0.25  ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ   
(5)  วงเงิน  1.62  ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารโครงการของส่วนราชการ 

ตามท่ีเกิดข้ึนจริงไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินด าเนินการ ตาม 1.2 (1)  
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตาม (3) และ (5) สามารถถัวจ่ายกันได้  
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1.3  ให้คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับ
จังหวัด บริหารจัดการ  ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานโครงการรักษาเสถียรภาพราคา
มะพร้าว ปี 2555 ในจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

2.  การอนุมัติวงเงินชดเชยการตัดหนี้สูญของโครงการระบายข้าวเปลือกหลุดจ าน ายุ้งฉางเกษตรกร  
     ปีการผลิต 2548/49 

  2.1  รับทราบปริมาณข้าวเปลือกตามโครงการระบายข้าวเปลือกหลุดจ าน ายุ้งฉางเกษตรกร 
ปีการผลิต 2548/49 ของจังหวัดศรีสะเกษที่สูญเสียระหว่างด าเนินการจ านวน 877.875 ตัน และ
ข้าวเปลือกเน่าเสีย ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จ านวน 293.059 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 11 ล้านบาท 
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 

2.2  เห็นชอบให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรส่งเรื่องการขออนุมัติวงเงิน
ชดเชยการตัดหนี้สูญของโครงการระบายข้าวเปลือกหลุดจ าน ายุ้งฉางเกษตรกร ปีการผลิต 2548/49  ให้
คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลพิจารณาต่อไป 

3.  การขยายระยะเวลารับซ้ือกระเทียม ตามโครงการแก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปี 2554/55  

  อนุมัติให้ขยายระยะเวลารับซื้อกระเทียมตามโครงการแก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปีการผลิต 
2554/55  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร จากเดิม “สิ้นสุด กรกฎาคม 2555”  เป็น “สิ้นสุด 30 
กันยายน 2555”  ตามวงเงินที่อนุมัติไว้เดิม 

4.  การขยายระยะเวลาโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 

  อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52  จากเดิม 
“สิ้นสุด กันยายน 2554”  เป็น  “สิ้นสุด มีนาคม 2556”  ทั้งนี้ ให้องค์การคลังสินค้าตรวจพิสูจน์ปริมาณ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือที่เพ่ิมขึ้นจากที่รายงานไว้เดิม จ านวน 4,679 ตัน ว่าเป็นมาอย่างไร แล้วรายงาน
กรมการต่างประเทศ ในฐานะฝายเลขานุการคณะท างานด าเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ 
คณะกรรมการ คชก.ทราบด้วย 

5.  ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวม ปีงบประมาณ 2556 

  อนุมัติเงินจ่ายขาดเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวมฯ ประจ าปีงบประมาณ  2556 
(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน  8,923,136  บาท ดังนี้ 

(1)  กรมบัญชีกลาง 995,286 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 2 ชุด  
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 2 เครื่อง) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และจัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน จ านวน 4 อัตรา  

(2)  ส านักงบประมาณ วงเงิน  2,527,000  บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคณะอนุกรรมการติดตามฯ  และจัดจ้าง
พนักงานทุนหมุนเวียน จ านวน  5  อัตรา 

(3)  กรมการค้าภายใน วงเงิน 3,242,900 บาท  เป็น ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์
กระเป๋าหิ้ว 1 ชุด  เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 2 ชุด) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ คชก. และคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ  ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดท ายุทธศาสตร์กองทุนรวมฯ และจัดจ้าง
พนักงานทุนหมุนเวียน จ านวน  6  อัตรา 

(4)  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  803,450 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการด้านปัจจัยการผลิตฯ และจัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน จ านวน  3  อัตรา 
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(5)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  วงเงิน 1,354,500 บาท  เป็น ค่าครุภัณฑ์ 
(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง)  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าเบี้ยประชุม
และค่าใช้จ่ายด าเนินการของคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้กองทุนรวมฯ  ค่าจัดประชุมชี้แจง 
และจัดจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน จ านวน  2  อัตรา 

6.  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือ 
     เกษตรกร ปี 2538/39 และ ปี 2539/40 

  6.1  รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โครงการจัดหา
ปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2538/39 และ โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ปี 
2539/40  โดยให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตไปพิจารณา 

  6.2  มอบหมายให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการเงิน
และการพัสดุกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534  ให้สอดคล้องกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสถานการณ์ปัจจุบัน 

7.  แนวทางการด าเนนิการโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมโดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม   
     (Shrimp Cluster)  ปี 2555   งวดเดือนที่ 3 

  7.1  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการด าเนินการ ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้ง
ขาวแวนนาไมโดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster) ปี 2555  งวดเดือนที่ 3  เป็นดังนี้ 

(1)  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการรับซื้อ  30 วัน  (5 กันยายน – 4 ตุลาคม 2555)  
ปริมาณเป้าหมาย 10,000 ตัน 

(2)  อัตราชดเชยส่วนต่างราคารับซื้อกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2555 งวดเดือนที่ 3  เป็นดังนี้ 

ขนาด 
(ตัว/กก.) 

ราคาห้องเย็นรับซื้อ 
(บาท/กก.) 

ราคาเป้าหมายน าตลาด 
(บาท/กก.) 

ส่วนต่างราคา
ไม่เกิน 

(บาท/กก.) 
40 150 165 15 
50 143 155 12 
60 135 145 10 
70 125 135 10 
80 115 125 10 
90 105 110 5 

100 100 110 10 

  7.2  เห็นชอบการขยายเวลาส่งมอบกุ้งขาวแวนนาไมให้กับห้องเย็น ส าหรับเกษตรกรที่ท า
สัญญาซื้อขายแล้วในเดือนที่ 2 ( 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2555)  โดยให้ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 4 กันยายน 2555 

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

ฝ่ายเลขานุการ คชก. 
สิงหาคม  2555 

 
 


