สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่ 236)
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบัญชาการทหารบก 1 กรมส่งกาลังบารุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก
-------------------------

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2557
(ครั้งที่ 236) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบัญชาการทหารบก 1
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้
1. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557
1.1 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้
ภาคตะวันออก ปี 2557 โดยการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และการส่งเสริมการแปรรูป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีก ารที่ กาหนด ระยะเวลาด าเนิ น การ 21 มิถุน ายน – 31 สิ งหาคม 2557 ระยะเวลาโครงการ 21
มิถุนายน 2557 – 31 ธันวาคม 2558
1.2 อนุมัติวงเงิน 50.927 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ แยกเป็นเงินทุนหมุนเวียน 2.800 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดวงเงิน 48.127 ล้านบาท ดังนี้
1.2.1 มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เป้าหมายผลผลิต 27,870 ตัน
วงเงินจ่ายขาด 46.290 ล้านบาท ประกอบด้วย
(๑) กระจายผลผลิ ต ออกนอกแหล่ ง ผลิ ต วงเงิ น จ่ ายขาด 39.750 ล้ านบาท
เป้าหมายผลผลิต 15,900 ตัน โดยสนับสนุนเงินชดเชยค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการผลผลิต ในอัตรากิโลกรัมละ
2.50 บาท (ค่าขนส่ง ๑.๕๐ บาท และค่าบริหารจัดการ ๑.0๐ บาท) ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
(กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน ธ.ก.ส. (สกต.) กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ที่มีศักยภาพ) เพื่อกระจายผลผลิตสู่ตลาดปลายทางนอกแหล่งผลิต
(2) เสริ ม สภาพคล่ อ งในการซื้ อ ขายผลไม้ วงเงิ น จ่ า ยขาด 6.540 ล้ า นบาท
เป้าหมายผลผลิต 11,970 ตัน โดยสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี ที่กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. ให้แก่
สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ วงเงินกู้รวมไม่เกิน 218 ล้านบาท (วงเงินกู้ จ.จันทบุรี 80
ล้านบาท จ.ระยอง 50 ล้านบาท จ.ตราด 88 ล้านบาท)
ทั้งนี้ การช่วยเหลือค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการผลผลิตข้างต้น ให้คณะกรรมการ
เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการ
กากับดูแล และระดับราคาผลไม้ที่จะเข้าไปดาเนินการให้ความช่วยเหลื อเช่นเดียวกับปี 2556 โดยให้ประโยชน์
ตกถึง เกษตรกรและได้รับ ราคาจาหน่า ยผลผลิต ที่เ ป็น ธรรมสอดคล้อ งกับ ต้น ทุน การผลิต ทั้ง นี้ ให้มีผู้แ ทน
สภาเกษตรกรจังหวัด และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ร่วมพิจารณาการดาเนินการกับคณะกรรมการฯ
ดังกล่าวด้วย
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1.2.2 มาตรการส่งเสริมการแปรรูป เป้าหมายผลผลิต 850 ตัน วงเงินรวม 3.250 ล้านบาท
แยกเป็นเงินจ่ายขาด 0.450 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย 2.800 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ส่งเสริมการแปรรูปมังคุดและเงาะเพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ม (จ.ตราด) เป้าหมาย
500 ตัน วงเงินจ่ายขาด 0.450 ล้านบาท โดยสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้แก่สถาบันเกษตรกร
(กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม OTOP และ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปมังคุดและเงาะ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาท
(2) การจัดหาวัตถุดิบในการแปรรูป (จ.จันทบุรี) เป้าหมาย 350 ตัน สนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย 2.800 ล้านบาท ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม OTOP และกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล เป็นค่าจัดซื้ อผลไม้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อ
นาไปแปรรูป
1.2.3 ค่าบริหารจัดการโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและบริหารจัดการโครงการและอื่นๆ (ไม่เกินร้อยละ 3 ของ
งบดาเนินงานตามข้อ 1.2.1) เป็นเงิน 1.387 ล้านบาท
ทั้งนี้ การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 ในระดับจังหวัด หากมีความจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ให้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ตามคาสั่ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 82/2548 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ และมอบหมาย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบควบคุม กากับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
2. ขอยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชาระหนี้ตามโครงการสนับสนุนการจัดซื้อเตาอบและเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อ
ลิ้นจี่เพื่อแปรรูป ปี 2540
อนุมัติให้ย กเว้นเบี้ย ปรับ จากการผิ ดนัดชาระหนี้ ตามกรอบแนวทางการติดตามการชาระหนี้
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นลูกหนี้โครงการสนับสนุนการจัดซื้อ
เตาอบและเงินทุนหมุนเวียนรั บซื้อลิ้นจี่เพื่อแปรรูป ปี 2540 จานวน 11 กลุ่ม รวมจานวน 26,631.53 บาท
ได้แก่ 1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตุ้ม 2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนปิ่น 3) กลุ่มเกษตรกรทาสวนสันทราย
4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่งอนขี้เหล็ก 5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหลุก 6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่งอนกลาง
7) กลุ่มเกษตรกรทานาแม่คะ 8) กลุ่มเกษตรกรทาสวนท่าตอน 9) กลุ่มเกษตรกรทาสวนปงตา 10) กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านห้วยไผ่ 11) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว ที่ได้ชาระเงินต้นและค่าเบี้ยปรับรวมกันแล้วเกินกว่า
เงินต้นที่กู้ยืม โดยให้นาค่าเบี้ยปรับที่กลุ่มเกษตรกรชาระแล้วจานวน 170,750.20 บาท มาชาระเป็นเงินต้นที่คงค้าง
จานวน 107,691.08 บาท เพื่อปรั บลดภาระหนี้และตัดออกจากบัญชีลูกหนี้คงค้างของกรมส่ งเสริมการเกษตร
สาหรับค่าเบี้ยปรับที่ชาระไว้เกินกว่าเงินต้นจานวน 63,059.12 บาท ให้ยกเป็นรายได้ของกองทุนรวมฯ ตามที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรเสนอ
ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเกษตรกรลูกหนี้กลุ่มอื่นที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามเร่งรัดการ
ชาระหนี้ และกลุ่มเกษตรกรลูกหนี้ดังกล่าวได้ดาเนินการตามเงื่อนไข โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดตรวจสอบ
ดาเนินการสาหรับกลุ่มเกษตรกรลูกหนี้โครงการที่เหลือโดยใช้กรอบแนวทางเช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถปิดบัญชี
โครงการได้โดยเร็ว
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3. ขอขยายระยะเวลาโครงการเงินกู้เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการทานา ฤดูการผลิต ปี 2547/48
อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายระยะเวลาโครงการเงิ น กู้เ พื่ อ จั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต ในการท านา ฤดู ก ารผลิ ต
ปี 2547/48 จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2554 เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557 เพื่อให้กรมการปกครอง
เร่งรัดติดตามหนี้ที่คงค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
----------------------------

ฝ่ายเลขานุการ คชก.
มิถุนายน 2557

