สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 246)
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมประยูรภมรมนตรี ชั้น 3 อาคารสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
------------------------คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2561
(ครั้งที่ 246) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ประยูรภมรมนตรี ชั้น 3
อาคารสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้
1. หลักการสาหรับการดาเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
เห็ น ชอบหลั ก การส าหรั บ การด าเนิ น การภายใต้ ค ณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ดังนี้
(1) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นกองทุนที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านการตลาด
และปัจจัยการผลิต โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนรวมฯ จะต้องให้ถึงเกษตรกรโดยตรงเป็นหลัก
(2) โครงการที่ขอใช้เงินกองทุน ต้องเร่งรัดการดาเนินการให้ทันต่อเหตุการณ์ เจ้าของโครงการ
จะต้องมีมาตรการควบคุมการดาเนินงานที่รอบคอบและรวดเร็ว มีการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
(3) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อาทิ เงินชดเชยการขาดทุน เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่า ฯลฯ
ควรพิจารณาให้กลุ่มเกษตรกรหรือภาคเอกชนดาเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและไม่ติดกฎระเบียบต่าง ๆ
(4) การบริหารโครงการควรหลีกเลี่ยงหรือลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าบริหารจัดการ
โครงการ ค่าเก็บรักษา และค่าเสื่อมคุณภาพสินค้า เป็นต้น
2. การกาหนดกรอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุมัติเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร คชก. หารื อ ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ในการ
กาหนดหลั กเกณฑ์ เงื่ อนไขในการอนุ มั ติจั ด สรรเงิน กองทุ น และการมอบหมายให้ ค ณะกรรมการ คบท.
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ คชก. ได้แก่ การกาหนดกรอบวงเงินในการอนุมัติจัดสรรเงิน
ตามแผนการดาเนินงานประจาปีของคณะกรรมการ คบท. และการมอบหมายเรื่องการกาหนดราคาเป้าหมายนา
ให้ได้ข้อยุติ แล้วรายงานคณะกรรมการ คชก. ในการประชุมคราวต่อไป

-23. กรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เห็นชอบกรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงินรวม 790,399,600 บาท เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามระเบียบข้อ 17/7 วรรคสอง ดังนี้
(1) แผนการใช้เงินด้านการบริหารกองทุน เป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน 12,075,600 บาท แยกเป็น
(1.1) วงเงิน 8,733,080 บาท ให้กรมการค้าภายใน เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทายุทธศาสตร์
กองทุนรวม ค่าใช้จ่ ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการจัดทาระบบสารสนเทศกองทุ นรวม และ
ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน 15 อัตรา
(1.2) วงเงิน 2,107,520 บาท ให้สานักงบประมาณ เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ค่ าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล
โครงการ และค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน 5 อัตรา
(1.3) วงเงิน 1,235,000 บาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเร่งรัดติดตาม
การชาระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการประชุมซักซ้อมส่วนงานลูกหนี้ และค่าใช้จ่าย
ในการติดตามเร่งรัดหนี้ฯ
(2) แผนการใช้เงินตามกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงินรวม 678,324,000 บาท ประกอบด้วย
(2.1) สินค้าสุกร วงเงิน 40,000,000 บาท โดยการสนับสนุนเงินจ่ายขาดในการ
ลดปริมาณสุกรขุน ส่วนเกิน ตามกิจกรรมการตัดวงจรลู กสุ กรทาหมูหั น ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน –
ธันวาคม 2562
(2.2) สินค้าผลไม้ วงเงิน 620,000,000 บาท โดยการสนับสนุนค่าจ้างที่ ปรึ ก ษา
ดาเนินการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ผู้ประกอบการค้า
ผลไม้เพื่อขยายกาลังการรับซื้อผลไม้และขยายกาลังการผลิตผลไม้แปรรูป สนับสนุนให้มีการจัดตั้ งจุดรวบรวม
และคัดคุณภาพผลไม้ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้/โรงงานแปรรูปกู้ยืม
ใช้เป็นทุนสาหรับ การรับ ซื้อผลไม้หรื อแปรรูปเก็บเข้าคลั งสินค้า ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 –
ธันวาคม 2562
(2.3) สินค้ามันสาปะหลัง วงเงิน 18,324,000 บาท เพื่อดาเนินมาตรการตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสาปะหลัง ในการสนับสนุนเครื่องสับมันสาปะหลังขนาดเล็กเพื่อ
เพิ่ มศั กยภาพการแปรรู ปมั นส าปะหลั ง ขยายโอกาสทางการค้ าและพั ฒนาศั กยภาพผู้ ส่ งออกผลิ ตภั ณฑ์ มั น
สาปะหลัง และกากับดูแลการนาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ
2562

-3(3) ค่าใช้จ่ ายในการช่ว ยเหลื อเกษตรกรที่มีปัญหาเร่งด่ว นและเป็นโครงการที่ไม่ปรากฏ
ในแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบฯ ข้อ 17/3 (3) วรรคสอง วงเงิ น
100,000,000 บาท ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
4. มาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
4.1 เห็นชอบการกาหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามหนี้กองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกหนี้โครงการ และให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ยังมีหนี้ค้างชาระกับกองทุนฯ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการเร่งรัดติดตามการชาระหนี้และ
ปิดบัญชีโครงการได้รวดเร็วขึ้น โดยกาหนดเป็น 3 มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการปีทอง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการชาระหนี้เร่งนาเงิน
มาชาระคืน โดยเร็ว โดยการยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับ ที่ค้างชาระให้แก่ลูกหนี้ที่นาเงินมาชาระคืนเงินต้น
ที่ค้างชาระได้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการ
(2) มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาให้ กับลู กหนี้ที่มีศัก ยภาพ
ในการชาระหนี้ต่า ได้มีเวลาในการสร้างรายได้เพื่อชาระหนี้ให้เสร็จสิ้น โดยการขยายระยะเวลาการชาระหนี้
เงินต้นที่ค้างชาระ คิด ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการดาเนินการ สาหรับดอกเบี้ยและ/หรือค่าปรับที่ค้างชาระให้แขวนไว้ โดยกาหนดให้ชาระในงวด
สุ ดท้ายพร้ อมกับเงินต้นตามสั ญญาปรั บปรุ งโครงสร้างหนี้ หากลู กหนี้ส ามารถช าระหนี้ได้ครบตามสั ญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ยกเว้นดอกเบี้ยและ/หรือค่าปรับที่นามาแขวนไว้ทั้งจานวน
(3) มาตรการปลดเปลื้องหนี้สิน สาหรับลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพในการชาระหนี้ หรือมีเหตุ
ผิดปกติ ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรังมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการจัดทารายละเอียดข้อมูลเป็นรายคน/กลุ่ม/สถาบัน/โครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ พิจารณา
กับกลุ่มลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้สิน 9 กลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ การเกษตรแห่ ง ชาติ
ตามแบบฟอร์มที่คณะอนุ กรรมการเร่งรั ดติดตามหนี้ฯ กาหนด เสนอคณะกรรมการบริห ารกองทุนฯ และ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณา โดยผ่านคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามหนี้ฯ
4.2 มอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะคณะอนุกรรมการ
เร่งรัดติดตามการชาระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณาจัดทารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการ
ดาเนินการในแต่ละมาตรการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
---------------------------------------ฝ่ายเลขานุการ คชก.
พฤศจิกายน 2561

