
 
สรปุมตทิีป่ระชุม 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 217) 

วันศกุรท์ี่  23 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องประชมุ 301  ตกึบญัชาการ  ทาํเนียบรัฐบาล 

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

 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที ่
5/2554 (ครัง้ที่ 217) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 
ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 

๑.  การแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษตกต่าํ 

  1.1  เห็นชอบให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ดําเนินการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการ
ผลิตปี 2554/55 ทั้งระบบ เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการผลิตหอมแดงในราคาที่คุ้มกับการลงทุน 
และเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาหอมแดงในระยะยาว โดยการรับซื้อหอมแดงในแหล่งผลิตจังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดแหล่งผลิตภาคเหนือ และจังหวัดอ่ืน ๆ ในราคานําตลาดเพื่อระบายออกสู่ตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ระยะเวลาดําเนินการ และระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2554 – พฤศจิกายน 2555  
  1.2 อนุมัติเงินให้องค์การคลังสินค้า(อคส.) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/55 ทั้งระบบ วงเงินรวม  324.50 ล้านบาท แยกเป็น 

1.2.1  เงินทนุหมุนเวียน 295 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนหมนุเวียนในการรบัซื้อหอมแดงใน
ราคานําตลาด เพื่อระบายออกนอกแห่งผลิต และส่งออกไปต่างประเทศ ปริมาณ ไม่น้อยกว่า 15,000 ตัน 

1.2.2  เงินจา่ยขาดวงเงิน 29.50 ล้านบาท เพื่อเปน็คา่ใช้จ่ายในการบริหารการตลาด
และภาระขาดทุนขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ตามท่ีเกดิขึ้นจริง 

ทั้งนี้  ให้องคก์ารคลังสินค้า (อคส.) จดัทาํแผนงาน/โครงการ/รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการและการดําเนินการแก้ไขปัญหาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/55 ทั้งระบบ  เสนอคณะกรรมการ 
คชก. เพื่อทราบ และเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดมาตรการ วิธีการ และประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการในปต่ีอ ๆ  ไป 

๒.  โครงการพัฒนาการผลิตไหมไทยคุณภาพแบบครบวงจร 

  เห็นชอบให้กรมหม่อนไหม จัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาการผลิตไหมไทยคุณภาพ
แบบครบวงจร เสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดําเนินการจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
โดยประธานกรรมการ คชก. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) จะได้เร่งนําเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภายใน 15 วัน 
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3.  ผลการพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายกรณีการชดเชยภาระขาดทุนตามโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อจําหน่าย 
     แก่เกษตรกร ปี 2538 ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

4.  การปรับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต้ 

ที่ประชุมเห็นควรให้ดําเนนิโครงการไปตามหลักเกณฑ์เดิม 

5.  การขอลดดอกเบี้ยตามโครงการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ (ลําไย) ปี 2545 จังหวัดลําพูน 

  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ คชก. ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชําระหนี้
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตร พิจารณากลั่นกรองในรายละเอียดของสัญญา หลักทรัพย์ค้ําประกัน สภาพหนี้
และสถานะลูกหนี้ ก่อนเสนอ คชก.พิจารณา  

6.  โครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 

  6.1  เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการตามโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อ
เพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง  ในรูปแบบศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่มีการบริหารจัดการ
โดยองค์กรเกษตรกร  โดยการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลัง ในพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังหลัก 10 จังหวัด ระยะเวลาโครงการ 7 ปี (ปี 2554 – 2561) 
  6.2  อนุมัติเงินจ่ายขาดวงเงิน 38.476 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง  แยกเป็น วงเงิน 35.00 ล้านบาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดเครื่องจักรกลในการเตรียมดินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ    
ให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายไปใช้ดําเนินการตามโครงการ  และ วงเงิน 3.476 
ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ทั้งนี้  ผลผลิตมันสําปะหลังต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 16 
และมีการเพิ่มขยายศูนย์ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ศูนย์ ในรอบ 10 ปี   

ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลโครงการดังกล่าว และรายงานผล
การดําเนินงานให้ คชก. ทราบทุกปี 

7.  การขอขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการสนับสนุนความปลอดภัยด้านอาหาร (ด้านปศุสัตว์)  
     จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค 

  อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนความปลอดภัยด้านอาหาร (ด้านปศุสัตว์) จาก
ฟาร์มสู่ผู้บริโภค จากเดิม “สิ้นสุด ธันวาคม 2554” เป็น “สิ้นสุด มีนาคม 2555” เพื่อให้กรมปศุสัตว์
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย และปิดบัญชีโครงการต่อไป 

8.  การขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

  อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการจัดต้ังตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าออกไปอีก 3 ปี  จากเดิม 
“สิ้นสุด กันยายน 2554”  เป็น “สิ้นสุด กันยายน 2557”  เพื่อให้กรมการค้าภายในดําเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อไป 
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9.  โครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรด 

  9.1  เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับ
ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรด โดยการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
ผู้ประกอบการโรงงานสับปะรดที่กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับซื้อผลผลิตสับปะรดจากเกษตรกร วงเงินกู้ยืม  1,000  
ล้านบาท  ในอัตราร้อยละ 3  ระยะเวลา 3 เดือน  โดยผู้ประกอบการฯ จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในเรื่องการกําหนดราคารับซื้อสับปะรดขั้นตํ่า ในราคาไม่ตํ่ากว่า กก.ละ 4.00 บาท กับเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดและภาคราชการ ระยะเวลารับซื้อผลผลิต 1 ธันวาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555  
ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 
  9.2 อนุมัติเงินจ่ายขาด วงเงิน 7.725  ล้านบาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการ
เสริมสภาพคลอ่งให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปที่ไม่มภีาระหนี้ค้างชําระกับกองทุนฯ เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคาสับปะรด แยกเป็น 

(1)  วงเงิน  7.50  ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราร้อยละ 3  
ระยะเวลา 3 เดือน วงเงินกู้ยืม 1,000 ล้านบาท 

(2)  วงเงิน 0.225 ล้านบาท  ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ
โครงการร้อยละ 3 ของวงเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามท่ีจ่ายจริง 

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

ฝ่ายเลขานุการ คชก. 
ธันวาคม  2554 


