ประจำเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ มณฑลพิ ธี ท้ อ งสนามหลวง พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
นาข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พร้อมกล่าวสดุดี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
และนาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการนี้ สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัด

ติดตามข่าวสารได้ท่ี

: สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ www.frdfund.org

หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พั ฒ นาเกษตรกรเฉพาะกิ จ ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั นที่ 10 สิ ง หาคม
ที่ ผ่ า นมา โดยมี น ายกฤษฎา บุ ญ ราช รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน การประชุม ณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เห็นชอบให้สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(กฟก.) ดาเนิ นการขึ้น ทะเบีย นเกษตรกร ปี 2561 เร่ งแก้ ไขความ
เดือดร้อนเรื่องหนีส้ ินเกษตรกรให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล

อาชีพเกษตรกรรมตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด 2.เป็นสมาชิก
องค์กรเกษตรกร 3.มีหนี้ที่เกิดจากการทาเกษตรกรรม 4.เป็นหนี้ในระบบ
ตามที่กฎหมายกาหนด,หนีโ้ ครงการส่งเสริมของรัฐ, หนีท้ ี่เกิดจากการกูย้ ืม
จากสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือนิติบุคลรวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการ
กู้ยื มเงิ นจากสถาบั นเกษตรกร ให้ เ กษตรกรที่ ป ระสงค์ ขึ้นทะเบี ย นหนี้
เกษตรกร ยื่นคาขอที่สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา
จัง หวัด ในจั ง หวั ด ที่อ งค์ กรเกษตรกรตั้ง อยู่ใ นวั นท าการด้ว ยตนเอง ซึ่ ง
เอกสารที่ใช้ประกอบคาขอมีดังนี้ คาขอขึน้ ทะเบียนหนีเ้ กษตรกรตามแบบที่
สานักงานกาหนด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้า น
หลักฐานแห่งหนีเ้ ช่น สัญญาจานอง สัญญากูย้ ืม หรือสมุดบัญชีเงินกู้

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตาแหน่ง
เลขาธิการสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ
เรื่อ ง หลักเกณฑ์แ ละวิธี การยื่น คาขอขึ้น ทะเบีย นหนี้ เกษตรกร ปี
2561 เปิดให้เกษตรกรมาขอรับขึน้ ทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม –
13 ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยเกษตรกรที่มีสิทธิยื่นคา
ขอขึน้ ทะเบียนหนีต้ ้องมีคุณสมบัติ คือ 1.เป็นเกษตรกรที่ประกอบ

ทั้งนี้กรณีที่เกษตรกรมีหนี้เร่งด่วน ให้เกษตรกรยื่นคาขอจัดการ
หนี้เร่งด่วนในคราวเดียวกัน โดยแนบเอกสารคาฟ้อง หรือ คาพิพากษา
หรือ คาบังคับคดี ตามแต่กรณี หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ส่วนปรับปรุง
โครงสร้างหนีข้ องเกษตรกร) โทร. 0 2158 0342 ต่อ 8102 และสานักงาน
กองทุ น ฟื้ น ฟู ฯ สาขาจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศในวั น และเวลาท าการ
นายสไกรกล่าว
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นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตาแหน่งเลขาธิการสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ
พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อานวยการ บริษัท ห้องปฏิ บัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด จับมือลงนามความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ณ ห้องประชุม 5 อาคารฝึกอบรมและการประชุม
บริษัท ห้องปฏิบัตกิ ารกลาง (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

เมื่ อ วั นที่ 8 สิ งหาคม 2561 นางสาวปิ ย ะพร จั นทรสา หัว หน้ า สานั ก งาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอุดรธานี มอบงบอุดหนุน ตามกิจกรรม
พัฒนาระบบน้าสาหรับปลูกผัก กลุ่มเกษตรทานา ต.พังงู สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 18
ครอบครัว ปลูกผักมาตรฐาน GAP รอบบ่อหนองหินจานวน 85 แปลง/ครอบครัว ขาย
ที่หน้าโรงพยาบาลหนองหาน และส่งครัวโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ตามโครงการ
เครื อข่ ายเกษตรอิ นทรี ย์อ าเภอ ในการรดผั กที่ ผ่า นมาใช้บั วรดน้า ซึ่ งล าบากในการ
จัดการ กิจกรรมพัฒนาระบบน้าสาหรับปลูกผัก จัดซื้อถังขนาด 2000 ลิตรจานวนสี่ถัง
สมาชิก 18 ครอบครัวสมทบเหล็กขนาด 3 นิว้ จานวน 16 ท่อน และสมทบค่าแรงในการจัดจ้าง

วั นที่ 27 สิ งหาคม 2561 ส านั กงานกองทุ นฟื้ นฟู และพั ฒนาเกษตรกร สาขาจั งหวั ด
ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ผู้นาสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดโดยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ ห้องประชุมสุวรรณมนตรี สานักงานชลประทานที่ 9
โครงการชลประทานปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นาสมาชิกกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้อง และสร้างความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการหนี้
ของธนาคารให้กับผู้นาเกษตรกรและสานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับทราบ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค
เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานและการให้บริการของธนาคารต่อไป
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สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมทาแผนงบประมาณประจาปี 2562
ให้กับผู้อานวยการสานักและหัวหน้าส่วนทุกส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนาเสนอข้อมูลเข้า
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฟื้นฟูฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ภารกิจงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร เธียรธรรม เธียรสิริไชย รองผู้อานวยการมูลนิธิสัมมาชีพ
เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เข้าพบ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตาแหน่งเลขาธิการสานักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการนาเงินเข้าบัญชีเพื่อ
ชาระหนีใ้ ห้กับกองทุนฟื้นฟูฯ เนื่องจากเกษตรกรสมาชิกนาเงินเข้าบัญชีเพื่อชาระหนี้แล้ว แต่
มีเกษตรกรสมาชิกบางราย ไม่ได้นาใบบันทึกรายการเงินฝากเข้า มาแสดงต่อสานักงาน
กองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัด จึงทาให้ไม่ทราบที่มาของเงินที่โอนเข้ามาว่าเป็นเงินของผู้ ใด
เป็นเหตุให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนของสานักงานกองทุนฟื้นฟูฯต่อไปได้ จึงทา
ให้เกิดการหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนาระบบ Auto payment
13 หลัก และ Cross Bank Bill payment มาใช้เพื่อให้สามารถค้นหาได้ว่า เงินชาระหนี้นั้น
เป็ น ของผู้ ใ ด และเกษตรกรสมาชิ ก สามารถช าระหนี้ ข้ า มธนาคารได้ ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม
ความสะดวกให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ

สุพรรณบุรี : นางโสมสุดา โพธิ์อินทร์ หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกรสมาชิก 1 ราย คือ นายฉลวย ฉิมพาลี
จานวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 8 ไร่ 86 ตารางวา ณ สานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
ซึ่งเกษตรกรได้ชาระปิดบัญชีคืนกองทุนฟื้นฟูฯ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
เช่าซื้อเสร็จสิน้ แล้ว
พะเยา : นางพัชรี รู้น้อม รักษาการหัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด
พะเยา โอนโฉนดคืนให้กับเกษตรกรที่ช าระเงิ นคืนกองทุนฟื้ นฟู และพัฒนาเกษตรกร และปิด บัญ ชี
ขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจานวน 1 แปลง เนือ้ ที่ 1 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา ณ สานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ได้ชาระหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นจานวนเงิน
107,115 บาท
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