สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
ครั้งที่ 4/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒๓4)
วันพฤหัสบดีท่ี 11 กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา 16.๐๐ น.
ณ หองประชุม 30413 ชั้น 4 (หองกิติยากรวรลักษณ) อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
----------------------คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๒๓4) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา 16.๐๐ น. ณ หองประชุม 30413 ชั้น 4 (หองกิติยากรวรลักษณ) อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ แลวมีมติ ดังนี้
๑. โครงการปองกันแกไขปญหาลําไย ป 2556
1.1 เห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาลําไย ป 2556
เพื่อปองกันแกไขปญหาราคาลําไยที่อาจตกต่ําในจังหวัดแหลงผลิตภาคเหนือ 7 จังหวัด โดยการดําเนินการตาม
มาตรการกระจายลําไยออกนอกแหลงผลิต มาตรการสงเสริมการแปรรูป และมาตรการประชาสัมพันธและ
สงเสริมการบริโภค ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ ําหนด ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม – ตุลาคม 2556
ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2557
1.2 อนุมัติเงินจายขาด วงเงิน 169.1315 ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันแกไขปญหาลําไย ป 2556 ดังนี้
(1) วงเงิน 91.05 ลานบาท เพื่อเปน คาใชจายในการดําเนิน การตามมาตรการ
กระจายลําไยออกนอกแหลงผลิต ปริมาณเปาหมาย 36,420 ตัน โดยเปนคาขนสงคาและคาการตลาดเหมาจาย
ในอัตรากิโลกรัม 2.50 บาท (คาขนสง 1.50 บาทและคาการตลาดเหมาจาย 1 บาท) ใหแกสถาบันเกษตรกร
(กลุมเกษตรกร/สหกรณ) วิสาหกิจชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่กระจายผลผลิตออกนอกจังหวัด
แหลงผลิต 7 จังหวัด สูตลาดปลายทาง ระยะเวลาดําเนินการ กรกฏาคม – ตุลาคม 2556 ทัง้ นี้ การจายเงิน
ค า ขนส ง และค า การตลาดเหมาจ า ยดั ง กล า วให ดํ า เนิ น การเมื ่อ ระดั บ ราคาลํ า ไยต่ ํา กว า เกณฑ ร าคาที ่
คณะกรรมการเพือ่ แกไขป ญ หาเกษตรกรอัน เนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับ จังหวัด (คพจ.) กําหนด
โดยราคาดังกลาวกําหนดจากตนทุนการผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรบวกผลตอบแทนใหเกษตรกร
รอยละ 30 และใหมีการจัดระบบตรวจสอบการจัดสงและตรวจรับลําไยปลายทางโดยหนวยงานที่ผูรับผิดชอบ
โดยเครงครัด
(2) วงเงิน 55.95 ลานบาท เพื่อดําเนินการตามมาตรการสงเสริมการแปรรูป โดยการ
สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบีย้ รอยละ ๓ ตอป ใหแกสถาบันเกษตรกร (กลุม เกษตรกร/สหกรณ) วิสาหกิจชุมชน
และผูประกอบการที่กูย ืมเงินจากแหลงเงินกู (ธกส. กรุงไทย และ SME) ใชในการแปรรูปลําไยสดเปนลําไย
อบแหงทั้งเปลือก เปาหมาย 81,800 ตัน วงเงินกู 1,636 ลานบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 49.08 ลานบาท
และการแปรรูปเปนลําไยอบแหงเนื้อสีทอง เปาหมาย 11,450 ตัน วงเงินกู 229 ลานบาท วงเงินชดเชย
ดอกเบี้ย 6.87 ลานบาท ระยะเวลากูยืมไมเกิน 1 ป
(๓) วงเงิน 7.4 ลานบาท เพื่อดําเนินการตามมาตรการประชาสัมพันธและสงเสริม
การบริโภคลําไย เปนคาใชจายในการจัดงานรณรงคการบริโภคลําไยในประเทศ การประชุมทําขอตกลงการ
จัดทํา QC และการประชาสัมพันธการบริโภคผานสื่อตาง ๆ

-2 (4) วงเงิน 12 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจา ยในการณรงคการบริโภคผลไมในตางประเทศ
โดยบูรณาการรวมกันในการรณรงคการบริโภคลําไยและผลไมภาคใต ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2556 –
มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ใหประสานสํานักงานพาณิชยในตางประเทศในการรณรงคการบริโภคผลไมดังกลาวดวย
(๔) วงเงิน 2.7315 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการติดตามและบริหารจัดการ
โครงการและอื่นๆ (ไมเกินรอยละ ๓ ของงบดําเนินงานตามขอ 1.2 (1))
1.๓ การบริ ห ารจั ด การลํ า ไย ป ๒๕๕6 ในระดั บ จั ง หวั ด ให ผ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการเพื ่อ แกไ ขปญ หาเกษตรกรอัน เนื่อ งมาจากผลิต ผลการเกษตรระดับ จัง หวัด (คพจ.) และ
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ รวมทั้ง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และกํากับดูแลการดําเนินการ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ
2. โครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคใต ป 2556
2.๑ เห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภ าคใต
ป ๒๕๕6 ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต โดยการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต และการประชาสัมพันธและ
สงเสริมการบริโภค ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2556 – มีนาคม
2557 ระยะเวลาโครงการ กรกฏาคม 2556 – ธันวาคม 2557
2.๒ อนุมัติเงินจายขาดวงเงิน 136.4345 ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคใต ป ๒๕๕6 ตามมาตรการทีก่ ระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้
2.2.1 การกระจายออกนอกแหลงผลิต เปาหมาย 35,330 ตัน วงเงิน 126.15
ลานบาท เพื่อดําเนินการในเขตพื้นที่ ดังนี้
(1) เขตพื้น ที ่พิเ ศษจังหวัดชายแดนภาคใต (จัง หวัด สงขลา ปตตานี และ
นราธิวาส) วงเงิน 37.44 ลานบาท แยกเปน
(1.1.) วงเงิน 14.40 ลานบาท เปนคาใชจายในการรวบรวมผลผลิตจาก
สวนเกษตรกร และจัดการคุณภาพผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว เชน คาจางแรงงานรวบรวมผลผลิต ทําความสะอาด
คัดแยกเกรด บรรจุลงกลอง ขนขึ้นรถยนต และคาใชจายอื่นๆ ในอัตราเหมาจายกิโลกรัมละ 2.50 บาท ใหแก
สถาบันเกษตรกร (กลุม เกษตรกร/สหกรณ) ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไม วิสาหกิจชุมชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ เฉพาะในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปาหมาย 5,760 ตัน
(1.2) วงเงิน 23.04 ลานบาท เปนคาขนสงเพื่อเรงกระจายผลไมไปยัง
ตลาดปลายทางนอกพื้นทีภ่ าคใต ชวงทีม่ ีผลไมออกสูต ลาดมาก ในอัตรากิโลกรัมละ 4 บาท ใหแกสถาบัน
เกษตรกร (กลุม เกษตรกร/สหกรณ) ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไมและ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปาหมาย 5,760 ตัน
(2) เขตพื้นที่จังหวัดภาคใตตอนบน (จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช)
วงเงิน 88.71 ลานบาท เปน คาขนสง และคาบริห ารจัดการตลาดเหมาจายในอัตรากิโ ลกรัมละ 3 บาท
(คาขนสง 2 บาท และคาบริหารจัดการตลาดเหมาจาย 1 บาท) ใหแกสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ)
ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไม องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูเขารวม
โครงการฯ ที่คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) อนุมัติ
เพื่อเรงกระจายผลไมไปยังตลาดปลายทางนอกพื้นที่ภาคใต ในชวงที่มีผลไมออกสูตลาดมาก เปาหมาย 29,570 ตัน

-3 2.2.2 การประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภคผลไม วงเงิน 6.50 ลานบาท เพื่อ
เป น ค า ใช จ ายในการประชาสั มพั น ธผ ลไม ในจังหวัดปลายทาง จัดงานมหกรรมผลไมจังหวัดสงขลา และ
ประชาสัมพันธผลไมผานสื่อโดยกรมประชาสัมพันธ
2.2.3 คาบริหารโครงการ วงเงิน 3.7845 ลานบาท เพื่อเปนคาบริหารจัดการและ
ติดตามโครงการฯ ตามที่จายจริง ไมเกินรอยละ 3 ของงบดําเนินการตามขอ 2.2.1
2.3 การจายเงินชดเชยคาขนสงและคาการตลาดเหมาจายตามขอ 2.2.1(1.2) และ (2) ให
ดําเนิน การเมื่อระดั บราคาผลไม ต่ํากว าเกณฑราคาที่คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดับ จัง หวัด กํ า หนด โดยราคาดัง กลา วกํ า หนดจากตน ทุน การผลิต ของสํ า นัก งาน
เศรษฐกิจการเกษตรบวกผลตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 30 และใหมีการจัดระบบตรวจสอบการจัดสงและ
ตรวจรับผลไมปลายทางโดยหนวยงานที่ผูร ับผิดชอบโดยเครงครัด ทัง้ นี้ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จัด ทํา ตน ทุน การผลิต ผลไมภ าคใตบ วกผลตอบแทนรอ ยละ 30 เปน เกณฑร าคาที่ใ ชพิจ ารณาแทรกแซง
แลวแจงกรรมการ คชก. และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบตอไป
2.4 การบริหารจัดการผลไมภาคใต ป ๒๕๕6 ในระดับจังหวัด ใหผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และมอบหมายให
ผูว าราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ รวมทั้ง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ
-----------------------ฝายเลขานุการ คชก.
กรกฎาคม ๒๕๕๖

