
 
สรุปผลการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 246) 

วันจันทร์ที่  12 พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมประยูรภมรมนตรี ชั้น 3 อาคารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท าเนียบรัฐบาล 

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

  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2561  
(ครั้งที่ 246)  เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2561  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุม ประยูรภมรมนตรี ชั้น 3 
อาคารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท าเนียบรัฐบาล  เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้ 

1. หลักการส าหรับการด าเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 

  เห็นชอบหลักการส าหรับการด าเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ดังนี้ 

  (1) กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร เป็นกองทุนที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านการตลาด
และปัจจัยการผลิต โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนรวมฯ จะต้องให้ถึงเกษตรกรโดยตรงเป็นหลัก 

  (2) โครงการที่ขอใช้เงินกองทุน ต้องเร่งรัดการด าเนินการให้ทันต่อเหตุการณ์ เจ้าของโครงการ
จะต้องมมีาตรการควบคุมการด าเนินงานที่รอบคอบและรวดเร็ว  มีการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด เพ่ือรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

  (3) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อาทิ เงินชดเชยการขาดทุน เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า ฯลฯ 
ควรพิจารณาให้กลุ่มเกษตรกรหรือภาคเอกชนด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและไม่ติดกฎระเบียบต่าง ๆ  

  (4) การบริหารโครงการควรหลีกเลี่ยงหรือลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  อาทิ ค่าบริหารจัดการ
โครงการ ค่าเก็บรักษา และค่าเสื่อมคุณภาพสินค้า  เป็นต้น 

2. การก าหนดกรอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุมัติเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของ 
    คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ คชก. หารือผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
กรมบัญชีกลาง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน  และการมอบหมายให้คณะกรรมการ คบท. 
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ คชก. ได้แก่ การก าหนดกรอบวงเงินในการอนุมัติจัดสรรเงิน
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการ คบท.  และการมอบหมายเรื่องการก าหนดราคาเป้าหมายน า 
ให้ไดข้้อยุติ  แล้วรายงานคณะกรรมการ คชก. ในการประชุมคราวต่อไป 
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3. กรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เห็นชอบกรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วงเงินรวม 790,399,600 บาท  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามระเบียบข้อ 17/7 วรรคสอง  ดังนี้ 

  (1) แผนการใช้เงินด้านการบริหารกองทุน  เป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
ประจ าปีงบประมาณ 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 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดท ายุทธศาสตร์
กองทุนรวม  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนรวม  และ
ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน 15 อัตรา   

(1.2) วงเงิน  2,107,520 บาท  ให้ส านักงบประมาณ  เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล
โครงการ และค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน  5  อัตรา 

(1.3) วงเงิน  1,235,000 บาท  ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเร่งรัดติดตาม   
การช าระหนี้กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการประชุมซักซ้อมส่วนงานลูกหนี้ และค่าใช้จ่าย
ในการติดตามเร่งรัดหนี้ฯ  

  (2)  แผนการใช้เงินตามกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามกรอบนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วงเงินรวม  678,324,000  บาท ประกอบด้วย 

(2.1) สินค้าสุกร  วงเงิน  40,000,000  บาท  โดยการสนับสนุนเงินจ่ายขาดในการ
ลดปริมาณสุกรขุนส่วนเกิน ตามกิจกรรมการตัดวงจรลูกสุกรท าหมูหัน ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน – 
ธันวาคม  2562 

(2.2) สินค้าผลไม้  วงเงิน  620,000,000  บาท  โดยการสนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษา
ด าเนินการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ผู้ประกอบการค้า
ผลไม้เพ่ือขยายก าลังการรับซื้อผลไม้และขยายก าลังการผลิตผลไม้แปรรูป  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งจุดรวบรวม
และคัดคุณภาพผลไม้  และเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้/โรงงานแปรรูปกู้ยืม
ใช้เป็นทุนส าหรับการรับซื้อผลไม้หรือแปรรูปเก็บเข้าคลังสินค้า   ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – 
ธันวาคม 2562 

(2.3) สินค้ามันส าปะหลัง  วงเงิน 18,324,000 บาท เพ่ือด าเนินมาตรการตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง ในการสนับสนุนเครื่องสับมันส าปะหลังขนาดเล็กเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปมันส าปะหลัง  ขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง และก ากับดูแลการน าเข้ามันส าปะหลังจากประเทศเพ่ือนบ้าน ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2562 
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  (3) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาเร่งด่วนและเป็นโครงการที่ไม่ปรากฏ      
ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบฯ ข้อ 17/3 (3) วรรคสอง  วงเงิ น  
100,000,000  บาท  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

4. มาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร 

  4.1 เห็นชอบการก าหนดมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามหนี้กองทุนรวม
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกหนี้โครงการ และให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ยังมีหนี้ค้างช าระกับกองทุนฯ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้และ   
ปิดบัญชีโครงการได้รวดเร็วขึ้น โดยก าหนดเป็น 3 มาตรการ ดังนี้ 

(1) มาตรการปีทอง  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการช าระหนี้เร่งน าเงิน
มาช าระคืนโดยเร็ว โดยการยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับที่ค้างช าระให้แก่ลูกหนี้ที่น าเงินมาช าระคืนเงินต้น   
ที่ค้างช าระไดค้รบถ้วนภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ   

(2) มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  เพ่ือขยายระยะเวลาให้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพ     
ในการช าระหนี้ต่ า ได้มีเวลาในการสร้างรายได้เพ่ือช าระหนี้ให้เสร็จสิ้น  โดยการขยายระยะเวลาการช าระหนี้
เงินต้นที่ค้างช าระ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการด าเนินการ  ส าหรับดอกเบี้ยและ/หรือค่าปรับที่ค้างช าระให้แขวนไว้ โดยก าหนดให้ช าระในงวด
สุดท้ายพร้อมกับเงินต้นตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้   หากลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ครบตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ยกเว้นดอกเบี้ยและ/หรือค่าปรับที่น ามาแขวนไว้ทั้งจ านวน 

(3) มาตรการปลดเปลื้องหนี้สิน  ส าหรับลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพในการช าระหนี้ หรือมีเหตุ
ผิดปกติ ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรังมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการจัดท ารายละเอียดข้อมูลเป็นรายคน/กลุ่ม/สถาบัน/โครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ พิจารณา
กับกลุ่มลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้สิน 9 กลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ 
ตามแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามหนี้ฯ ก าหนด เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณา  โดยผ่านคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามหนี้ฯ  

  4.2 มอบหมายธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะคณะอนุกรรมการ
เร่งรัดติดตามการช าระหนี้กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณาจัดท ารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการ
ด าเนินการในแต่ละมาตรการให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

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

 
ฝ่ายเลขานุการ คชก. 
พฤศจิกายน  2561 

 
 
 


