
 
สรุปผลการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 
ครั้งท่ี 4/๒๕๕๖ (ครั้งท่ี ๒๓4) 

วันพฤหัสบดท่ีี 11 กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา 16.๐๐ น. 
ณ หองประชุม 30413 ช้ัน 4 (หองกิติยากรวรลักษณ) อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

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

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕๖ 
(ครั้งท่ี ๒๓4) เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา 16.๐๐ น. ณ หองประชุม 30413  ชั้น 4 (หองกิติยากร- 
วรลกัษณ)  อาคารสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ แลวมีมติ ดังนี้ 

๑. โครงการปองกันแกไขปญหาลําไย ป 2556 

  1.1  เหน็ชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาลาํไย ป 2556
เพ่ือปองกันแกไขปญหาราคาลําไยท่ีอาจตกต่ําในจังหวัดแหลงผลิตภาคเหนือ 7 จังหวัด โดยการดาํเนินการตาม
มาตรการกระจายลําไยออกนอกแหลงผลิต มาตรการสงเสริมการแปรรูป และมาตรการประชาสัมพันธและ
สงเสรมิการบรโิภค ตามหลักเกณฑและวธิกีารท่ีกําหนด  ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม – ตุลาคม  2556  
ระยะเวลาโครงการ  กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2557 

  1.2 อนุมัติเงินจายขาด วงเงิน  169.1315  ลานบาท  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันแกไขปญหาลําไย ป 2556  ดังนี้ 

(1) วงเงิน  91.05  ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามมาตรการ
กระจายลําไยออกนอกแหลงผลิต ปริมาณเปาหมาย 36,420 ตัน โดยเปนคาขนสงคาและคาการตลาดเหมาจาย
ในอัตรากิโลกรัม 2.50 บาท (คาขนสง 1.50 บาทและคาการตลาดเหมาจาย 1 บาท) ใหแกสถาบันเกษตรกร 
(กลุมเกษตรกร/สหกรณ) วิสาหกิจชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ท่ีกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัด
แหลงผลิต 7 จังหวัด สูตลาดปลายทาง ระยะเวลาดําเนินการ กรกฏาคม – ตุลาคม 2556  ทัง้นี ้การจายเงิน
คาขนสงและคาการตลาดเหมาจายดังกลาวใหดําเนินการเมื ่อระดับราคาลําไยต่ ํากวาเกณฑราคาที ่
คณะกรรมการเพือ่แกไขปญหาเกษตรกรอันเนื ่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) กําหนด     
โดยราคาดังกลาวกําหนดจากตนทุนการผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรบวกผลตอบแทนใหเกษตรกร
รอยละ 30 และใหมีการจัดระบบตรวจสอบการจัดสงและตรวจรับลําไยปลายทางโดยหนวยงานที่ผูรับผิดชอบ
โดยเครงครดั 

(2) วงเงิน 55.95 ลานบาท เพ่ือดําเนินการตามมาตรการสงเสริมการแปรรูป โดยการ
สนบัสนนุเงินชดเชยดอกเบ้ียรอยละ ๓ ตอป ใหแกสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ) วสิาหกิจชุมชน 
และผูประกอบการท่ีกูยืมเงินจากแหลงเงินกู (ธกส. กรุงไทย และ SME) ใชในการแปรรูปลําไยสดเปนลาํไย
อบแหงท้ังเปลือก 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  เพ่ือดําเนินการตามมาตรการประชาสัมพันธและสงเสริม
การบริโภคลําไย เปนคาใชจายในการจัดงานรณรงคการบริโภคลําไยในประเทศ การประชุมทําขอตกลงการ
จัดทํา QC และการประชาสัมพันธการบริโภคผานสื่อตาง ๆ  
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(4)  วงเงิน 12 ลานบาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการณรงคการบรโิภคผลไมในตางประเทศ 
โดยบรูณาการรวมกันในการรณรงคการบริโภคลําไยและผลไมภาคใต ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2556 – 
มีนาคม 2557  ท้ังนี้ ใหประสานสํานักงานพาณิชยในตางประเทศในการรณรงคการบริโภคผลไมดังกลาวดวย 

(๔) วงเงิน 2.7315 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการติดตามและบริหารจัดการ
โครงการและอ่ืนๆ (ไมเกินรอยละ ๓ ของงบดําเนินงานตามขอ 1.2 (1)) 

  1.๓ การบริหารจัดการลําไย ป ๒๕๕6 ในระดับจังหวัด ใหผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และ
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ รวมท้ัง กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และกํากับดูแลการดําเนินการ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ 

2. โครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคใต ป 2556 

  2.๑  เห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคใต 
ป ๒๕๕6 ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดภาคใต  โดยการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต และการประชาสัมพันธและ
สงเสริมการบริโภค  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2556 – มีนาคม 
2557  ระยะเวลาโครงการ กรกฏาคม 2556 – ธนัวาคม 2557 

2.๒  อนุมัติเงินจายขาดวงเงิน  136.4345  ลานบาท  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาผลไมภาคใต ป ๒๕๕6  ตามมาตรการทีก่ระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้ 

2.2.1  การกระจายออกนอกแหลงผลิต  เปาหมาย  35,330  ตัน  วงเงิน 126.15  
ลานบาท เพ่ือดําเนินการในเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

(1) เขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดสงขลา  ปตตานี  และ 
นราธิวาส) วงเงิน 37.44 ลานบาท แยกเปน 

(1.1.)  วงเงิน  14.40  ลานบาท  เปนคาใชจายในการรวบรวมผลผลิตจาก
สวนเกษตรกร และจัดการคุณภาพผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว เชน คาจางแรงงานรวบรวมผลผลิต ทําความสะอาด  
คัดแยกเกรด บรรจุลงกลอง ขนข้ึนรถยนต และคาใชจายอ่ืนๆ ในอัตราเหมาจายกิโลกรัมละ 2.50 บาท ใหแก
สถาบนัเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ) ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไม  วิสาหกิจชุมชน และ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  เปาหมาย 5,760 ตัน  

(1.2)  วงเงิน  23.04  ลานบาท  เปนคาขนสงเพื่อเรงกระจายผลไมไปยัง
ตลาดปลายทางนอกพื้นทีภ่าคใต ชวงทีมี่ผลไมออกสูตลาดมาก ในอัตรากิโลกรัมละ 4 บาท ใหแกสถาบัน
เกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ)  ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไมและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปาหมาย  5,760 ตัน   

(2) เขตพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตตอนบน  (จงัหวดัชมุพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช)  
วงเงิน 88.71  ลานบาท เปนคาขนสงและคาบริหารจัดการตลาดเหมาจายในอัตรากิโลกรัมละ 3 บาท 
(คาขนสง 2 บาท และคาบริหารจัดการตลาดเหมาจาย 1 บาท) ใหแกสถาบนัเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ)  
ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน วิสาหกิจชุมชน  กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูเขารวม
โครงการฯ ท่ีคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) อนุมัติ
เพ่ือเรงกระจายผลไมไปยังตลาดปลายทางนอกพ้ืนท่ีภาคใต ในชวงท่ีมีผลไมออกสูตลาดมาก  เปาหมาย 29,570  ตัน   
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2.2.2 การประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภคผลไม  วงเงิน 6.50 ลานบาท เพื่อ
เปนคาใชจายในการประชาสัมพันธผลไมในจังหวัดปลายทาง  จัดงานมหกรรมผลไมจังหวัดสงขลา และ
ประชาสัมพันธผลไมผานสื่อโดยกรมประชาสัมพันธ 

2.2.3 คาบริหารโครงการ วงเงิน 3.7845 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
ตรวจรับผลไมปลายทางโดยหนวยงานที่ผู รับผิดชอบโดยเครงครัด  ทัง้นี ้ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จัดทําตนทุนการผลิตผลไมภาคใตบวกผลตอบแทนรอยละ 30 เปนเกณฑราคาที่ใชพิจารณาแทรกแซง 
แลวแจงกรรมการ คชก. และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบตอไป 

  2.4 การบริหารจัดการผลไมภาคใต ป ๒๕๕6 ในระดับจังหวัด ใหผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และมอบหมายให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ รวมทั้ง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ 

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

ฝายเลขานุการ คชก. 
กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 


