
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒๓๓) 
วันศุกร์ที ่๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 

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

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒๓๓) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ
รัฐบาล เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ แล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

  จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจของประเทศยุโรป ท าให้ปริมาณความต้องการน าเข้าผลิตภัณฑ์
สับปะรดลดลง ส่งผลให้มีปริมาณสับปะรดส่วนเกินจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการช่วย เหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
คชก. พิจารณาโครงการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องแล้ว เห็นว่า  
  ๑. โครงการที่น าเสนอมีลักษณะเป็นการขอใช้เงินจ่ายขาดทั้งโครงการและเป็นการใช้เงิน
จ านวนมาก (วงเงิน ๔๓๓.๑๐ ล้านบาท) อาจไม่สอดคล้องกับกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนรวมฯ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๙ 
  ๒. แนวทางการด าเนินการตามโครงการ ฯ เพ่ือบีบท าลายสับปะรด แล้วน าไปเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณความต้องการใช้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/
ฟาร์มที่มีการเลี้ยงโค  
  ๓. การด าเนินการก ากับดูแลการน าสับปะรดที่บีบท าลายไปใช้ประโยชน์โดยไม่เกิดมลภาวะ
และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมการด าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหล ยังไม่ชัดเจน 
  ๔. ราคารับซื้อสับปะรดสดที่ก าหนดตามโครงการเป็นระดับราคาที่ใช้กับสับปะรดคุณภาพสูงเพ่ือ
การแปรรูปซ่ึงสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป ขณะที่ผลผลิตที่จะน ามาใช้ในโครงการฯ ควรเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพต่ าสุด 

  ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะท างานทบทวนโครงการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง เพ่ือพิจารณาทบทวนโครงการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ คชก. แล้วน าเสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติพิจารณา
รวมทั้งพิจารณาโครงการที่ได้ทบทวนแล้ว เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ คชก. ในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวและแนวทาง การ
ด าเนินการเสนอคณะกรรมการ คชก. ด้วย 

๒. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖ 

  ๒.๑ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาค
ตะวันออก ปี ๒๕๕๖ โดยการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต การ
ส่งเสริมการแปรรูป และการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระยะเวลาโครงการ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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๒.๒ อนุมัติวงเงิน ๑๓๗.๑๓๖๕ ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ แยกเป็นเงินทุนหมุนเวียน ๒.๑๐ ล้านบาท และ เงินจ่ายขาดวงเงิน ๑๓๕.๐๓๖๕ ล้านบาท ดังนี้ 

๒.๒.๑ มาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต วงเงินจ่ายขาด ๐.๗๒ ล้านบาท 
สนับสนุนเงินจ่ายขาดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ จังหวัดจันทบุรี และระยอง รวม ๑๖ ทีม ในอัตรา
เหมาจ่าย ๒๐๐ บาทต่อคนต่อวัน  

๒.๒.๒ มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เป้าหมายผลผลิต ๕๕,๐๐๐ ตัน 
วงเงินจ่ายขาด ๑๒๐.๓๕ ล้านบาท ประกอบด้วย 

(๑) กระจายผลผลิตภายในประเทศ วงเงินจ่ายขาด ๙๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่า
บริหารจัดการผลผลิตในอัตรา กก.ละ ๒.๕๐ บาท (ค่าขนส่ง ๑.๕๐ บาท และค่าการตลาดเหมาจ่าย ๑.๐๐ บาท) ให้แก่
สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ท่ีมีศักยภาพ) จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เพ่ือกระจายผลผลิตออกสู่
ตลาดปลายทาง เป้าหมายผลผลิต ๓๖,๐๐๐ ตัน 

(๒) กระจายผลผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน วงเงินจ่ายขาด ๑๒.๕๐ ล้านบาท เพ่ือ
เป็นค่าบริหารจัดการผลผลิตในอัตรา กก.ละ ๒.๕๐ บาท (ค่าขนส่ง ๑.๕๐ บาท และค่าการตลาดเหมาจ่าย 
๑.๐๐ บาท) ให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี และตราด เพ่ือกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด
ประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา เวียดนาม) เป้าหมายผลผลิต ๕,๐๐๐ ตัน 

(๓) ชะลอผลผลิตเงาะเข้าสู่ตลาด วงเงินจ่ายขาด ๑๕.๐๐ ล้านบาท เพ่ือให้สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) วิสาหกิจชุมชน จังหวัดตราด เพ่ือเป็นค่าเก็บรักษาเงาะในห้องเย็นช่วงที่มี
ผลผลิตออกมาก กก.ละ ๑ บาท และกระจายออกจากห้องเย็นไปยังตลาดปลายทางนอกแหล่งผลิตในช่วงที่เงาะใน
ตลาดมีน้อย อัตราค่าขนส่ง กก.ละ ๑.๕๐ บาท เป้าหมายผลผลิต ๖,๐๐๐ ตัน 

(๔) เสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ วงเงินจ่ายขาด ๒.๘๕ ล้านบาท เป็น
ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) วิสาหกิจชุมชน 
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตราด ที่กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อเสริมสภาพคล่องในการซื้อขาย
ผลไม้ วงเงินกู้ ๙๕ ล้านบาท เป้าหมายผลผลิต ๘,๐๐๐ ตัน 

ทั้งนี้ การจ่ายค่าบริหารจัดการผลผลิต (ค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมาจ่าย) 
ข้างต้นให้ด าเนินการเมื่อระดับราคาผลไม้ต่ ากว่าเกณฑ์ราคาที่คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอัน
เนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดก าหนด โดยราคาดังกล่าวค านวณจากต้นทุนการผลิตของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรบวกผลตอบแทนให้เกษตรกรร้อยละ ๓๐ โดยให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่งจัดท า
ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและค านวณราคาเกณฑ์กลางแจ้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแทรกแซงหากราคาตลาดในจังหวัดต่ ากว่าราคาดังกล่าว และให้มีการจัดระบบตรวจสอบการ
จัดส่งผลไม้อย่างเคร่งครัดและให้มีการตรวจรับปลายทางโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบต้นทาง  

๒.๒.๓ มาตรการส่งเสริมการแปรรูปมังคุดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน วงเงิน ๒.๒๐ ล้านบาท แยกเป็น เงินทุนหมุนเวียน ๒.๑๐ ล้านบาท เงินจ่ายขาด ๐.๑๐ ล้านบาท 
ดังนี้  
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(๑) เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย ๐.๖๐ ล้านบาท ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุรี ๓ กลุ่ม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปมังคุดเกรดรองด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การกวน อบแห้ง ทอฟฟ่ี  

(๒) เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย ๑.๕๐ ล้านบาท และเงินจ่ายขาด ๐.๑๐ ล้านบาท 
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรี ๑๐ กลุ่ม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปมังคุดเกรดรองด้วยวิธีการหมัก
เป็นไวน์มังคุด  

๒.๒.๔ มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ วงเงินจ่ายขาด ๑๐.๑๙ 
ล้านบาท โดยให้มุ่งเน้นถึงประโยชน์แก่เกษตรกรผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 

(๑) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ผ่านสื่อต่าง ๆ วงเงิน
จ่ายขาด ๕.๓๙ ล้านบาท 

(๒) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ เป้าหมาย ๖ ครั้ง เป็น
เงินจ่ายขาด ๔.๘๐ ล้านบาท โดยจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ระหว่างจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง ได้แก่ 
ระยอง : มุกดาหาร อุดรธานี, จันทบุรี : อุบลราชธานี นครสวรรค์, ตราด : หนองคาย นครพนม โดยให้เน้น
กลุ่มเป้าหมายที่สหกรณ ์กลุ่มเกษตรกรและสภาเกษตรกร 

๒.๒.๕ การบริหารจัดการโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน และอ่ืนๆ อัตรา
ร้อยละ ๓ ของงบด าเนินงานตามข้อ ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ เป็นเงินจ่ายขาด ๓,๖๗๖,๕๐๐ บาท 

  ๒.๓ การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖ ในระดับจังหวัด ให้ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และมอบ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเป็นล าดับต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของแต่ละมาตรการให้สามารถถัวจ่ายได้ภายในมาตรการเดียวกัน 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ 

๓. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี ๒๕๕๖ 

  ๓.๑ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี ๒๕๕๖ 
โดยการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระยะเวลา
โครงการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๓.๒ อนุมัติวงเงิน ๒๐.๑๗๗ ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 

๓.๒.๑ มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต วงเงินจ่ายขาด ๑๕.๙๐ ล้านบาท 
เพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการผลผลิต ในอัตรากิโลกรัมละ ๒.๕๐ บาท (ค่าขนส่ง ๑.๕๐ บาท และค่าการตลาดเหมา
จ่าย ๑.๐๐ บาท) ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และ น่าน เพ่ือรวบรวมและกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดปลายทาง 
เป้าหมายผลผลิต ๖,๓๖๐ ตัน 

ทั้งนี้ การจ่ายค่าบริหารจัดการผลผลิต (ค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมาจ่าย) 
ข้างต้นให้ด าเนินการเมื่อระดับราคาลิ้นจี่ต่ ากว่าเกณฑ์ราคาที่คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอัน
เนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดก าหนด โดยราคาดังกล่าวค านวณจากต้นทุนการผลิตของส านักงาน
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เศรษฐกิจการเกษตรบวกผลตอบแทนให้เกษตรกรร้อยละ ๓๐ โดยให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่งจัดท า
ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและค านวณราคาเกณฑ์กลางแจ้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแทรกแซงหากราคาตลาดในจังหวัดต่ ากว่าราคาดังกล่าว และให้มีการจัดระบบตรวจสอบการ
จัดส่งผลไม้อย่างเคร่งครัดและให้มีการตรวจรับปลายทางโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบต้นทาง  

๓.๒.๒ มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่  วงเงินจ่ายขาด 
๓.๘๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่และสร้างเครือข่ายการตลาดในจังหวัด
ปลายทาง เป้าหมาย ๔ ครั้ง (กรุงเทพฯ สงขลา นครราชสีมา และ ชลบุรี) โดยให้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกรและสภาเกษตรกร และประชาสัมพันธ์รณรงค์และส่งเสริมบริโภคผ่านสื่อต่างๆ เป้าหมายผลผลิต 
๓๙๐ ตัน 

๓.๒.๓ ค่าบริหารจัดการโครงการฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน และอ่ืนๆ อัตรา 
ร้อยละ ๓ ของงบด าเนินงานตามข้อ ๓.๒.๑ เป็นเงินจ่ายขาด ๔๗๗,๐๐๐ บาท 

  ๓.๓ การบริหารจัดการลิ้นจี่  ปี ๒๕๕๖ ในระดับจังหวัด ให้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และมอบให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเป็นล าดับต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของแต่ละมาตรการให้สามารถถัวจ่ายได้ภายในมาตรการ
เดียวกัน ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอัน
เนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ 

๔. การยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดช าระหนี้ตามโครงการแปรรูปล าไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๕ 

  อนุมัติให้ยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดช าระหนี้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ลูกหนี้
โครงการแปรรูปล าไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๕ จ านวน ๒ กลุ่ม รวมจ านวน ๗๙๒,๙๘๐.๑๓ บาท แยกเป็น กลุ่ม
เกษตรกรท านาน้ าแพร่  จ านวน ๓๗๓,๑๖๗.๑๒ บาท และกลุ่มเกษตรกรท าสวนแม่แฝก จ านวน 
๔๑๙,๘๑๓.๐๑ บาท ซึ่งได้ช าระคืนเงินต้นครบตามจ านวนแล้ว เพื ่อปรับลดภาระหนี้และตัดออกจาก
บัญชีลูกหนี้คงค้างตามท่ีกรมวิชาการเกษตรเสนอ 

๕. การลดหย่อนหรืองดคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือ 
 เกษตรกร ป ี๒๕๔๔ (กรณีสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองเสือ จ ากัด และสหกรณ์พัฒนาประชากร 
 และชุมชนหนองปล่อง จ ากัด) 

  อนุมัติให้ยกเว้นดอกเบี ้ยผิดนัดช าระหนี ้ ( เบี ้ยปรับ) ให้แก่สหกรณ์ลูกหนี ้โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ปี  ๒๕๔๔ จ านวน ๒ สหกรณ์ รวมจ านวน 
๖๘,๙๐๒.๙๒ บาท แยกเป็น สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองเสือ จ ากัด จ านวน ๕๖,๖๙๕.๓๒ บาท และ
สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองปล่อง จ ากัด จ านวน ๑๒,๒๐๗.๖๐ บาท ซึ่งได้ช าระคืนเงินต้นครบ
ตามจ านวนแล้ว เพ่ือปรับลดภาระหนี้และตัดออกจากบัญชีลูกหนี้คงค้างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้
ครอบคลุมสหกรณ์อ่ืนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ติดตามเร่งรัดหนี้และสหกรณ์ลูกหนี้ที่ได้ด าเนินการตามเงื่อนไข 
โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งรัดตรวจสอบด าเนินการส าหรับสหกรณ์ลูกหนี้โครงการที่เหลือโดยใช้กรอบ
แนวทางเช่นเดียวกัน เพ่ือให้สามารถปิดบัญชีโครงการได้โดยเร็ว 
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๖. การขยายระยะเวลาโครงการแก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

  ให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร จัดท าสรุปผลการด าเนินการ ค่าใช้จ่าย และภาระที่เกิดขึ้น
จากการจ าหน่ายกระเทียมตามโครงการแก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ พร้อมรายละเอียด
และหลักฐานประกอบการพิจารณา เสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณาโดยเร็ว 

๗. การขยายระยะเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี ๒๕๕๕ 

  อนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินกิจกรรมการชดเชยการลดก าลังการผลิตไข่ไก่ กิจกรรมการ
รวบรวมไข่ไก่ออกจากระบบของกรมปศุสัตว์ และกิจกรรมการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของสหกรณ์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุด ธันวาคม ๒๕๕๖ และขยายระยะเวลา
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุด มีนาคม ๒๕๕๗ โดยใช้วงเงินที่อนุมัติไว้เดิม 

๘. การขยายระยะเวลาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาล าไย ปี ๒๕๕๔ 

  อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาล าไย ปี ๒๕๕๔ จากเดิม “สิ้นสุด ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๕” เป็น “สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖” เพ่ือให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ตามโครงการ และปิดบัญชีโครงการ 

๙. การขยายระยะเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี ๒๕๕๕ 

  อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี ๒๕๕๕ จากเดิม “สิ้นสุด 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖” เป็น “สิ้นสุด ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖” เพ่ือให้จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบข้อเท็จจริง
การด าเนินการอย่างรอบคอบ และปิดบัญชีโครงการ 

๑๐. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง (ฤดูแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่  

  รับทราบการอนุมัติใช้เงินโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน ปี ๒๕๕๔ - 
๒๕๕๖ ของกรมการค้าภายใน ให้จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตหอมแดง (ฤดูแล้ง) จังหวัด
เชียงใหม่ วงเงินจ่ายขาด ๒๒.๖๖ ล้านบาท โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในการรวบรวมผลผลิต
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีแผนการกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัดแหล่งผลิต ในอัตรา กก.ละ ๒ บาท โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ต้องรับซื้อหอมแดงแห้งคละจากเกษตรกรในราคา กก.ละ ๑๗.๐๐ บาท เป้าหมาย ๑๑,๐๐๐ ตัน วงเงิน ๒๒.๐๐ 
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาสัมพันธ์ ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลในระดับพ้ืนที่ วงเงิน
ไม่เกิน ๐.๖๖ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการรับซื้อ มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระยะเวลาโครงการ มีนาคม 
– กันยายน ๒๕๕๖ 

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

ฝ่ายเลขานุการ คชก. 
เมษายน ๒๕๕๖ 
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