
 
สรุปผลการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 
ครั้งท่ี 7/2555 (ครั้งท่ี 224) 

วันอังคารท่ี  22 พฤษภาคม  2555  เวลา 15.00 น. 
ณ หองประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ทําเนียบรัฐบาล 

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

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีการประชุม ครั้งที่ 
7/2555  (ครั้งท่ี 224) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมอรรถไกวัลวที 
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ แลวมีมติ ดังนี้ 

1.  โครงการรกัษาเสถียรภาพราคากุงขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือขายแบบกลุม (Shrimp Cluster)  
     ป 2555 

  1.1  เห็นชอบใหกรมประมงดําเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุงขาวแวนนาไมโดย
ระบบตลาดเครือขายแบบกลุม (Shrimp Cluster) ป 2555  โดยการประสานใหกลุมเกษตรกรและหองเย็น
เจรจาตกลงราคาและปริมาณซื้อขายกุงขาวแวนนาไม พรอมจัดทําสัญญาตามระบบเครือขายแบบกลุ ม  
ปริมาณเปาหมาย  30,000  ตัน  พื้นที่ดําเนินการจังหวัดที่เปนแหลงเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมทีส่ําคัญใน
ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออก  โดยเกษตรกรสามารถยืน่ขอเงินชดเชยสวนตางระหวางราคาซือ้ขายกับ
ราคาเปาหมายนําตลาดตามอัตราที่กําหนด ผานคณะทํางานระดับจังหวัดซ่ึงจะสั่งจายเงินชดเชยผานธนาคาร
เพื ่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ระยะเวลาดําเนินการรับซือ้ พฤษภาคม – กรกฎาคม 2555  
ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม – ตุลาคม 2555 

  1.2  อัตราการชดเชยสวนตางราคารับซ้ือกุงขาวแวนนาไม ป 2555 

ขนาด  
(ตัว/กก.) 

ราคาหองเย็นรับซ้ือ 
(บาท/กก.) 

ราคาเปาหมายนําตลาด 
(บาท/กก.) 

สวนตางราคา
ไมเกิน 

(บาท/กก.) 
40 145 165 20 
50 135 155 20 
60 125 145 20 
70 115 135 20 
80 105 125 20 
90 100 110 10 

100 100 110 10 

(1)  ใหหองเย็นรับซ้ือกุงขาวแวนนาไมไมต่ํากวาราคาท่ีกําหนด 
(2)  กรณีที่ราคาตลาดกุงขาวแวนนาไม (ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร) สูงกวา

ราคาท่ีกําหนด ใหหองเย็นรับซ้ือตามราคาตลาดท่ีปรับสูงข้ึน และชดเชยสวนตางราคาจากราคาท่ีรับซ้ือจริง 

  1.3  อนุมัติเงินจายขาดวงเงิน  562.380  ลานบาท ใหกรมประมง เพื่อเปนคาใชจายใน
การดาํเนนิการตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุงขาวแวนนาไมโดยระบบตลาดเครือขายแบบกลุม (Shrimp 
Cluster) ป 2555 แยกเปน 
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(1)  วงเงิน  534.00  ลานบาท  เพื่อเปนคาชดเชยสวนตางราคารับซื้อจริงกับราคา
เปาหมายนําตลาด ปริมาณ 30,000 ตัน โดยการชดเชยจะตองไมเกินอัตราตามขนาดท่ีกําหนดไวในขอ 1.2 

(2)  วงเงิน  12.00  ลานบาท  เพื่อเปนคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพกุง 
(ตรวจสอบสาร Oxytetracycline  Oxolinic acid และ Chloramphenicol โดยสุมตรวจรอยละ 10 
ของปริมาณกุงท่ีรับซ้ือ เฉลี่ยเดือนละไมเกิน 1,000 ตัน คาตรวจในอัตรา กก.ละ 4.00 บาท) 

(3)  วงเงิน  16.38  ลานบาท เพือ่เปนคาใชจายบริหารจัดการโครงการฯ ตามทีจ่ายจริง
ตามระเบียบราชการ ไมเกินรอยละ 3 ของวงเงินดําเนินการตาม (1) และ(2)  ไดแก คาประชาสัมพันธ
โครงการ  คาดําเนินการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัด  คาจาง
เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ  คาจางเจาหนาท่ีประจําจุดรับซ้ือ  และคาใชจายในการตรวจเยี่ยมโครงการ 

  1.4  ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุงขาวแวนนาไมโดยระบบ
ตลาดเครือขายแบบกลุม (Shrimp Cluster) ป 2555  ประกอบดวยผูแทนกรมการคาภายใน  
กระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสริมสหกรณ  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร  สมาคมอาหารแช
เยือกแข็งไทย สมาคมเกษตรกรผูเลีย้งกุง และหนวยงานที่เกีย่วของเปนอนุกรรมการ  โดยมีอธิบดีกรมประมง
เปนประธานอนุกรรมการ และผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง เปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ  เพื่อกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ รวมท้ังกํากับดูแลในการดําเนินการรักษาเสถียรภาพ
ราคากุงขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือขายแบบกลุม (Shrimp Cluster) ป 2555  ใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค รวมทั้งใหประสานงานกับหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย
ตามหลักเกณฑที่กําหนด และคณะอนุกรรมการบริหารกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานอนุกรรมการ ผู แทนหนวยงานที่เกี ่ยวของเปนอนุกรรมการ และประมงจังหวัดเปน
อนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหนาที่บริหาร ควบคุม กํากับ ดูแลใหการดําเนินการโครงการรักษา
เสถียรภาพราคากุงขาวแวนนาไมฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอย 

2.  โครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคใต ป 2555 

  2.๑  เห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคใต 
ป ๒๕๕5  โดยการกระจายผลผลติออกนอกแหลงผลติ และการประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภคผลไมไทย 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด ระยะเวลาดําเนินการ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕5  ระยะเวลา
โครงการ 1 มิถนุายน 2555 – 30 มิถนุายน  ๒๕๕๖ 

2.๒  อนุมัติเงินจายขาดวงเงิน  114.430  ลานบาท  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพือ่
เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคใต ป ๒๕๕5  ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ ดังนี้ 

2.2.1  การกระจายออกนอกแหลงผลติ  เปาหมาย  31,500 ตัน  วงเงิน 103.67  ลานบาท 
เพ่ือดําเนินการในเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

(1) เขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส 
และสงขลา) วงเงิน 17.03 ลานบาท แยกเปน 

(1.1.)  วงเงิน  6.55  ลานบาท  เปนคาใชจายในการรวบรวมผลผลิตจาก
สวนเกษตรกร และจัดการคุณภาพผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว เชน คาจางแรงงานรวบรวมผลผลิต ทําความสะอาด  
คัดแยกเกรด บรรจุลงกลอง ขนข้ึนรถยนต และคาใชจายอ่ืนๆ ในอัตราเหมาจายกิโลกรัมละ 2.50 บาท ใหแก
สถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน กลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล และวิสาหกิจชุมชน) 
และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเฉพาะในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต  เปาหมาย 2,620 ตัน 
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน – พฤศจกิายน 2555 
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(1.2)  วงเงิน  10.48  ลานบาท  เปนคาขนสงเพือ่เรงกระจายผลไมไปยัง
ตลาดปลายทางนอกพื้นทีภ่าคใต ชวงทีมี่ผลไมออกสูตลาดมาก ในอัตรากิโลกรัมละ 4 บาท ใหแกสถาบัน
เกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ  วิสาหกิจชุมชน ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน และกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล) 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และผูเขารวมโครงการทีค่ณะกรรมการเพือ่แกไขปญหาเกษตรกรอันเนือ่งมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) อนุมัติ  เปาหมาย  2,620 ตัน  ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน – 
พฤศจกิายน 2555 

(2) เขตพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตตอนบน  (จงัหวดัชมุพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช)  
วงเงิน 86.64  ลานบาท เปนคาบริหารจัดการตลาดเหมาจายและชดเชยคาขนสงในอัตรากิโลกรัมละ 3 บาท 
(คาตลาดเหมาจาย 1 บาท วงเงิน  28.88 ลานบาท และคาขนสง 2 บาท วงเงิน 57.76 ลานบาท ) ใหแก
สถาบนัเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ  วิสาหกิจชุมชน ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน และกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูเขารวมโครงการฯ ท่ีคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) อนุมัติ เพื่อเรงกระจายผลไมไปยังตลาดปลายทางนอกพื้นที่ภาคใต 
ในชวงท่ีมีผลไมออกสูตลาดมาก  เปาหมาย 28,880  ตัน  ระยะเวลาดาํเนนิการ มิถนุายน – พฤศจกิายน 2555 

2.2.2 การประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภคผลไมไทย  วงเงิน 7.65 ลานบาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ สงเสริมการจําหนายและกระตุนการบริโภคผลไมจากจังหวัดภาคใต  
โดยการเปดจุดจําหนายในจังหวัดเปาหมายปลายทางภายในประเทศ  และประชาสัมพันธ แนะนําสงเสริมการ
บริโภคและสรรพคุณ ประโยชนผลไมไทยในตางประเทศ  

2.2.3 คาบริหารโครงการ วงเงิน ๓.110 ลานบาท เพ่ือเปนคาบริหารจัดการและ
ติดตามโครงการฯ ตามท่ีจายจรงิ ไมเกินรอยละ 3 ของงบดําเนินการตามขอ 2.2.1  

2.3  การจายเงินชดเชยคาขนสงและคาการตลาดเหมาจายตามขอ 2.2.1(1.2) และ (2) ให
ดําเนินการเมื่อระดับราคาผลไมต่ํากวาเกณฑราคาที่คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดกําหนด โดยราคาดังกลาวกําหนดจากตนทุนการผลิตของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรบวกผลตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 30  และใหมีการจัดระบบตรวจสอบการจัดสงและ
ตรวจรับผลไมปลายทางโดยหนวยงานทีผู่ รับผิดชอบโดยเครงครัด  ท้ังนี้ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จัดทําตนทุนการผลิตผลไมภาคใตบวกผลตอบแทนรอยละ 30 เปนเกณฑราคาที่ใชพิจารณาแทรกแซง 
แลวแจงกรรมการ คชก. และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบตอไป 

  2.4 การบริหารจัดการผลไมภาคใต ป ๒๕๕5 ในระดับจังหวัด ใหผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และมอบหมายให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ รวมทั้ง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ 

3.  โครงการปองกันแกไขปญหาลําไย ป 2555 

  3.1  เหน็ชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาลําไย ป 2555 
เพ่ือปองกันแกไขปญหาราคาลําไยท่ีอาจตกต่ําในจังหวัดแหลงผลิตภาคเหนือ 8 จังหวัด โดยการดาํเนินการตาม
มาตรการเรงรัดกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลติ  มาตรการสงเสริมการแปรรปู และมาตรการประชาสมัพันธ
และสงเสริมการบริโภค ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด  ระยะเวลาดําเนินการ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน  
2555  ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556 

  3.2. อนุมัติเงินจายขาด วงเงิน  129.795  ลานบาท  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือ
เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันแกไขปญหาลําไย ป 2555  ดังนี้ 
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(1) วงเงิน  77.25  ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามมาตรการ
กระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต ปริมาณเปาหมาย 30,900 ตัน โดยเปนคาการตลาดเหมาจายและคาขนสง
ในอัตรากิโลกรมั 2.50 บาท (คาการตลาดเหมาจาย 1 บาทและคาขนสง 1.50 บาท) ใหแกสถาบันเกษตรกร 
(กลุมเกษตรกร/สหกรณ) วิสาหกิจชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ท่ีกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัด
แหลงผลิต 7 จังหวัด สูตลาดปลายทาง ระยะเวลาดําเนินการ กรกฏาคม – กันยายน 2555  ท้ังนี้ การ
จายเงินคาการตลาดเหมาจายและคาขนสงดังกลาวใหดําเนินการเมื่อระดับราคาลําไยต่าํกวาเกณฑราคาที่
คณะกรรมการเพือ่แกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดกําหนด โดยราคา
ดังกลาวกําหนดจากตนทุนการผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรบวกผลตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 30 
และใหมีการจัดระบบตรวจสอบการจดัสงและตรวจรบัลาํไยปลายทางโดยหนวยงานท่ีผูรับผิดชอบโดยเครงครดั 

(2) วงเงิน  40.965 ลานบาท เพ่ือดําเนินการตามมาตรการสงเสริมการแปรรูป โดย
การสนบัสนุนเงินชดเชยดอกเบีย้รอยละ ๓ ตอป ใหแกสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ) วสิาหกิจชุมชน 
ท่ีกูยืมเงินจากแหลงเงินกู (ธกส. กรุงไทย และSME) ใชในการแปรรูปลําไยสดเปนลาํไยอบแหงทัง้เปลือก 
เปาหมาย 84,000 ตัน วงเงินกู 1,260 ลานบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 37.80 ลานบาท และการแปรรูปเปน
ลําไยอบแหงเนื้อสีทอง  เปาหมาย 7,050 ตัน วงเงินกู 105.5 ลานบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 3.165 ลานบาท  
ระยะเวลากูยืมไมเกิน 1 ป 

(๓) วงเงิน  9.45  ลานบาท  เพ่ือดําเนินการตามมาตรการประชาสัมพันธและสงเสริมการ
บริโภคลําไย เปนคาใชจายในการจัดงานรณรงคการบริโภคลําไยในประเทศโดยการประชาสัมพันธผานสื่อและ
ประชาสัมพันธในจังหวัดปลายทาง  และรณรงคการบริโภคลําไยท่ีตลาดตางประเทศ  

(๔)  วงเงิน 2.13 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการติดตามและบริหารจัดการโครงการ
และอ่ืนๆ (ไมเกินรอยละ ๓ ของงบดําเนินงานตามขอ 3.2 (1)) 

  3.๓ การบริหารจัดการลําไย ป ๒๕๕5 ในระดับจังหวัด ใหผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และมอบหมายให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ รวมทั้ง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ 

  3.4  ตนทุนการผลิตลําไย ป 2555 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กก.ละ 10.19 บาท  
และราคาตนทุนการผลิตบวกผลตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 30 กก.ละ 13.24 บาท 

4.  การอนุมัติเงินโครงการชวยเหลือสินคาเกษตรท่ีมีปญหาเรงดวน ป 2554-2556 เพ่ิมเติม 

  อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนเพิ ่มเติมจํานวน 200 ลานบาท ใหกรมการคาภายใน เพือ่ใช
ดําเนินการตามโครงการชวยเหลือสินคาเกษตรที่มีปญหาเรงดวน ป 2554-2556 ตามหลักเกณฑ เงือ่นไข 
และระยะเวลาท่ีอนุมัติไวเดิม 

5.  การแกไขปญหาการรับซ้ือหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ ของ อคส. (รอบ 2) 

  ใหองคการคลังสินคา (อคส.) ดําเนินการรับซ้ือหอมแดงจากเกษตรกรตามท่ีไดเคยมีมติไวแลว 
ทัง้นี้ ให อคส. ดําเนินการดวยความรอบคอบ โดยหอมแดงท่ีรับซ้ือตองเปนของเกษตรกร  มีคุณภาพและไมเนาเสีย
แลวนําไปเก็บรักษาตามหลักปฏิบัติที่ถูกตอง โดยใหรับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหาร
จัดการหอมแดงตามโครงการแกไขปญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตป 2554/55 ขององคการคลังสินคา 
จังหวัดศรีสะเกษ ไปพิจารณา เพือ่ใหประโยชนตกแกเกษตรกรอยางแทจริงและปองกันมิใหเกิดการเสียหาย
ของภาครฐั 



5 

6.  ความคบืหนาการตรวจสอบการบรหิารจดัการหอมแดงตามโครงการแกไขปญหาราคาหอมแดง ฤดกูารผลิต 
     ป 2554/55 ท้ังระบบ ของ อคส. จังหวัดศรีสะเกษ 

6.1  รับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
บริหารจัดการหอมแดงตามโครงการแกไขปญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตป 2554/55 ทั้งระบบ ของ
องคการคลังสินคา จังหวัดศรีสะเกษ  และใหคณะอนุกรรมการฯ เรงสรุปผลการดําเนินการ พรอมความเห็น
ขอเสนอแนะ  เสนอคณะกรรมการ คชก. โดยเร็ว  ท้ังนี้ ใหคณะอนุกรรมการฯ เบิกคาใชจายดําเนินการตามท่ี
เกิดข้ึนจริง ไดตามระเบียบของทางราชการ  

6.2  ใหฝายเลขานุการ ฯ แจงประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหาร
จัดการหอมแดงฯ  เก่ียวกับการบริหารจัดการ  ปริมาณการรับซือ้  สถานทีเ่ก็บรักษา วิธีการเก็บรักษา การสูญหาย
จากการรับซ้ือ และความเสียหายท่ีเกิดจากการเก็บรักษา ให อคส. ทราบ เพื่อดําเนินการตามกระบวนการเพือ่
บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และรายงานคณะกรรมการ คชก. และกระทรวงตนสังกัดท่ีกํากับดูแลตอไป 

6.3  ใหฝายเลขานุการ ฯ รายงานผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
บริหารจัดการหอมแดงตามโครงการแกไขปญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตป 2554/55  ทั้งระบบ  
ขององคการคลังสินคา จังหวัดศรีสะเกษ  ใหกระทรวงพาณิชย ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่กํากับดูแล
องคการคลังสินคาเพ่ือทราบและพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

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

ฝายเลขานุการ คชก. 
พฤษภาคม  2555 

 


