
สรุปมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 

ครั้งท่ี 4/2555 (ครั้งท่ี 221) 
วันศุกรท่ี  23 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น. 

ณ หองประชุม 501  ตึกบัญชาการ  ทําเนียบรัฐบาล 

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

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 
4/2555 (ครั้งท่ี 221) เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น.  ณ หองประชมุ 501  ตึกบัญชาการ  
ทําเนียบรัฐบาล  เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

๑.  โครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคตะวันออก ป 2555  

  ๑.๑  เห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาค
ตะวันออก ป ๒๕๕5  โดยการสงเสรมิการแปรรปู  การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต  การกระจายผลผลิตออก
นอกแหลงผลิต และการประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภคผลไมไทย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
ระยะเวลาดาํเนนิการ เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕5  ระยะเวลาโครงการ  เมษายน 2555 – ธนัวาคม  ๒๕๕๖ 

๑.๒  อนุมัติวงเงิน  137.841  ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพือ่เปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคตะวันออก ป ๒๕๕5  ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ ดังนี้ 

(1) เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบีย้จาํนวน 400,000 บาท เพ่ือจัดสรรใหกลุมแมบาน
เกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี จํานวน 4 กลุม ยืมใชเปนทุนหมุนเวยีนในการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณในการแปรรูปมังคุด ระยะเวลาสงคืนเงินภายใน ธนัวาคม 2556  

(2)  เงินจายขาดวงเงิน  137.441   ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายดําเนินการ ดังนี้ 
(2.1)  วงเงิน 1.104  ลานบาท  เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมทักษะใหแก

เจาหนาท่ีชุดเฉพาะกิจในการสกัดก้ันทุเรียนดอยคุณภาพ คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานชดุเฉพาะกิจฯ 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและระยองตามมาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต 
ระยะเวลาดําเนนิการ มีนาคม – เมษายน 2555 

(2.2) วงเงิน 127.50 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการตามมาตรการ
กระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต โดยการจายชดเชยคาการตลาดเหมาจายและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในอัตรา
กิโลกรัมละ ๑.๐๐ บาท และคาขนสงเหมาจาย กิโลกรัมละ ๑.๕๐ บาท ใหแกสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีดําเนินการชวงระหวางเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕5   เปาหมายรวม 51,000 ตัน  
แยกเปน 

(2.2.๑) วงเงิน 120.๐๐ ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการรวบรวมและ
กระจายผลไมออกนอกแหลงผลิตไปยังตลาดปลายทางในประเทศ ปริมาณเปาหมาย ๔8,๐๐๐ ตัน  

(2.๒.2) วงเงิน 7.50 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการรวบรวมและ
กระจายผลผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบาน (กัมพูชา) ปริมาณเปาหมาย 3,000 ตัน 

ทัง้นี ้การจายเงินชดเชยและคาขนสงขางตนใหดําเนินการเม่ือระดับราคา
ผลไมในพ้ืนท่ีต่ํากวาเกณฑราคาทีค่ณะกรรมการ คชก.กําหนดคาการตลาด คือเปนราคาทีคํ่านวณจากตนทุน
การผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรบวกผลตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 30  และใหมีการจัดระบบ
ตรวจสอบการจัดสงและตรวจรับผลไมปลายทางโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบอยางเครงครัด  
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(2.๓)  วงเงิน 5.๐๐ ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธและจัดงาน
เทศกาลการบรโิภคผลไมภาคตะวันออกในจังหวัดแหลงทองเท่ียวขนาดใหญภายในประเทศ ระยะเวลาดาํเนนิการ 
เมษายน – กรกฎาคม 2๕๕5   คาใชจายในการประชาสัมพันธ โดยการผลิตสื่อรณรงคบริโภคผลไมไทยและ
นําสื่อมวลชนสัญจรในพ้ืนท่ีเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – กันยายน 2555 และคาใชจายในการ
ดาํเนนิการประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภคผลไมไทยในประเทศเวยีดนาม ระยะเวลาดาํเนนิการ พฤษภาคม ๒๕๕5 

(2.4) วงเงิน ๓.837 ลานบาท เพ่ือเปนคาบริหารจัดการและติดตามโครงการฯ 
ตามท่ีจายจริง ไมเกินรอยละ 3 ของงบดําเนินการตามขอ 1.2 (๑) และ (2.๒) 

  ๑.๓ การปองกันแกไขปญหาผลไมภาคตะวันออก ป ๒๕๕5 ในระดับจังหวัด ใหผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และ
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ รวมท้ัง กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และกํากับดูแลการดําเนินการ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ 

  1.4  ตนทุนการผลิตผลไมภาคตะวันออก  ป 2555 (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง)  
ของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร และราคาตนทุนการผลผลติบวกผลตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 30  เปนดังนี้ 

(1) ทุเรียน  ตนทุน กก. ละ 13.95 บาท  ราคาบวกผลตอบแทน กก.ละ 18.14 บาท  
(2) มังคุด   ตนทุน กก. ละ 15.76 บาท  ราคาบวกผลตอบแทน กก.ละ 20.49 บาท  
(3) เงาะ     ตนทุน กก. ละ  7.73 บาท   ราคาบวกผลตอบแทน กก.ละ 10.05 บาท  
(4) ลองกอง ตนทุน กก. ละ 19.59 บาท ราคาบวกผลตอบแทน กก.ละ 25.46 บาท  

2. โครงการปองกันแกไขปญหาล้ินจี่ ป 2555 

  2.๑  เหน็ชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาลิ้นจี่ ป ๒๕๕5  
โดยการสงเสริมการแปรรูป  การกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต และการประชาสัมพันธและสงเสริมการ
บริโภคภายในประเทศ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤษภาคม  – 15 
มิถุนายน  ๒๕๕5  ระยะเวลาโครงการ  1 พฤษภาคม 2555 - 30 มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

2.๒  อนุมัติวงเงิน 44.8515  ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพือ่เปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาลิ้นจี่ ป ๒๕๕5  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้ 

(1) เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยจํานวน 800,000 บาท เพ่ือจัดสรรใหสถาบัน
เกษตรกร และวสิาหกิจชมุชนในจังหวัดเชียงใหม ยืมใชเปนทุนหมุนเวียนในการแปรรูปลิ้นจี่  ระยะเวลาสงคืน
เงินยืมภายใน มิถุนายน 2556  

(2)  เงินจายขาดวงเงิน  44.0515  ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายดําเนินการ ดังนี้ 
(2.1) วงเงิน 39.250  ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการรวบรวมและกระจาย

ผลผลิตไปยังตลาดปลายทางในประเทศ ปริมาณเปาหมาย 15,700 ตัน  โดยการจายชดเชยคาการตลาดเหมาจาย
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในอัตรากิโลกรัมละ ๑.๐๐ บาท และคาขนสงเหมาจาย กิโลกรัมละ ๑.๕๐ บาท ใหแก
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีดําเนินการชวงระหวางพฤษภาคม – มิถุนายน 
๒๕๕5   ท้ังนี้ การจายเงินชดเชยและคาขนสงขางตนใหดําเนินการเม่ือระดับราคาลิ้นจี่ในพ้ืนท่ีต่าํกวาเกณฑราคา
ที่คณะกรรมการ คชก.กําหนดคาการตลาด คือเปนราคาที่คํานวณจากตนทุนการผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรบวกผลตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 30  และใหมีการจัดระบบตรวจสอบการจัดสงและตรวจรับลิน้จี่
ปลายทางโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบอยางเครงครัด  

(2.2)  วงเงิน  3.60  ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธและจัดงาน
สงเสริมการบริโภคลิน้จีใ่นจังหวัดนอกแหลงผลิต และคาใชจายในการประชาสัมพันธการบริโภคลิ้นจี่ผานสื่อ    
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2๕๕5  
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(2.3) วงเงิน 1.2015 ลานบาท เพ่ือเปนคาบริหารจัดการและติดตามโครงการฯ 
ตามท่ีจายจริง ไมเกินรอยละ 3 ของงบดําเนินการตามขอ 2.2 (๑) และ (2.1) 

  2.๓ การปองกันแกไขปญหาลิ้นจี่ ป ๒๕๕5 ในระดับจังหวัด ใหผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และมอบหมายให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ รวมทั้ง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ 

  2.4  ตนทุนการผลิตลิ้นจี่  ป 2555  ของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กก.ละ 12.15 บาท 
และราคาตนทุนการผลผลติบวกผลตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 30  กก.ละ 15.80 บาท  

3.  การระบายจําหนายหอมแดงตามโครงการแกไขปญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตป 2554/55 

  รับทราบแนวทางการระบายจําหนายหอมแดงทีร่ับซื้อไวตามโครงการแกไขปญหาราคา
หอมแดง ฤดูการผลิต 2554/55 ที ่องคการคลังสินคาเสนอ  โดยให อคส. ปฏิบัติตามมติที ่ประชุม
คณะกรรมการ คชก. เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555  ทีใ่ห อคส. เรงระบายหอมแดงที่รับซื้อไวโดยเร็ว     
โดยใหบริหารจัดการการระบายจําหนายตามราคาที่เหมาะสมและเปนประโยชนกับทางราชการ  และ
ดําเนินการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมดังกลาวทุกขอ  แลวรายงานผลการดําเนินการให คชก.ทราบ 

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

ฝายเลขานุการ คชก. 
มีนาคม  2555 

 
 


