ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เกษตรกรปลื้มกองท ุนฟ้ ื นฟูฯ คืนที่ดินให้สมาชิก 130 ราย
กองทุนฟื้นฟูฯ จัดโครงการคืนความสุขให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทากินให้สมาชิก ครั้งที่ 2 หลังจากเกษตรกรชาระหนี้ครบจนหมด
ตามที่ระเบียบกาหนด จานวน 130 ราย เนื้อที่กว่า 1,122 ไร่
วันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา สานักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนา
เกษตรกร (กฟก.) จัดพิธี “คืนความสุขให้เกษตรกรไทยคืนที่ดินทากินให้
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 2” ที่ ห้องประชุม
ไชยยงค์ชูชาติ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) โดยมี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานมอบหลักประกันและกล่าวให้โอวาทแก่เกษตรกร
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวถึงที่มาโครงการ “คืนความสุขให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทา
กินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 2” ว่า ปัจจุบัน
กองทุนได้ชาระหนี้แทนเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 28,524 ราย เป็นเงินรวม
5,823,856,102.41 บาท แยกเป็นสถาบันเจ้าหนี้ ได้แก่ ธ.ก.ส. 3,337 ราย
ธนาคารพาณิชย์ 3,130 ราย นิตบิ ุคคล 600 ราย สหกรณ์ 21,049 ราย
และหนี้ NPA 458 ราย และตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 37/9
วรรคสอง เมื่อกองทุนรับภาระชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรตาม
วรรคหนึ่งแล้วให้ ทรัพย์สินของเกษตรกรที่ใช้เป็นหลักประกันการชาระหนี้
ตกเป็นของกองทุน และเกษตรกรจะได้รับทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
คืนไปจากกองทุนโดยการเช่าซื้อ หรือซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันคืนไปจากกองทุน และ
ดาเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน
พ.ศ. 2553

ในขณะนี้ มี เ กษตรกรสมาชิ ก กองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร
ที่ได้รับการชาระหนี้แทนจากกองทุนฯ และเกษตรกรได้ชาระหนี้คืน
กองทุ น ฯ เสร็ จ สิ้ น ตามสั ญ ญาและขอไถ่ ถ อนหลั ก ประกั น คื น ซึ่ ง
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการคืนหลักประกัน
ไปบ้างแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีน าคม 2558 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้เป็นการ
ดาเนิน งานต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา เพื่อสานภารกิจให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ว างไว้ ซึ่งสานักงานกองทุ น ฟื้น ฟู และพัฒ นาเกษตรกร
ตระหนักว่าการรักษาที่ดินทากิน ให้เกษตรกรเป็นภารกิจที่ สาคัญ ที่
จะต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ตามเจตนารมณ์ เพราะยั ง มี
เกษตรกรจานวนมากที่ต้องการหลักประกันคืน จึงได้จัดทาโครงการ
นี้ข้ึนมา เพื่อแจ้งให้เกษตรกรสมาชิกที่ชาระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญา
ทราบถึงขั้นตอนวิธีการขอไถ่ถอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันคืน
และได้ รั บ หลั ก ประกั น คื น จากกองทุ น เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
สาธารณชนรั บ ทราบ เพื่ อรณรงค์ให้ เกษตรกรสมาชิ กที่ไ ด้รับ การ
ชาระหนี้ แ ทนจากกองทุ น ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การชาระหนี้ คื น
กองทุนให้เสร็จสิ้นตามสัญญา และประเด็นที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งคือ
สานักงานมีความภาคภูมิใจที่สามารถรักษาที่ดินทากินของเกษตรกร
ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

กองท ุนฟ้ ื นฟูฯ ร่วม ม.เกษตร
ทาบันทึกข้อตกลงถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละพัฒนาเกษตรกร
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พั ฒ นาเกษตรกร น าโดย นายวั ช ระพั น ธุ์ จั น ทรขจร
เลขาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นา
เกษตรกร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาโดย
รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
( รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและ
ฝึก อบรม ก าแพงแสน ( นายเพิ่ม สุ รัก ษา) พร้อ มคณะ
โดยวัตถุประสงค์การทาบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการ
แสดงเจตนารมย์ร่วมกันในการจัดทาความร่วมมือ
ทางวิชาการ ศึกษาวิจัย การพัฒนา การส่งเสริมการฝึกอบรมทางด้านการเกษตร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ
พนักงานของสานักงานกองทุน ฟื้นฟูฯ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ทางด้านการผลิต การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการตลาดของสินค้า
ทางการเกษตร และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานวย ปะติเส) ร่วมเป็นสักขีกพยานในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

เมื่อต้น เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา สานักงานกองทุน ฟื้น ฟูและพัฒนา
เกษตรกร เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคี ประจาปี 2558 โดยภาคเหนื อร่วมกับ
ภาคใต้ ทอดถวาย ณ วัดผาอ่าง จ.แม่ฮ่องสอน ยอดกฐินรวม 286,183 บาท
ภาคกลาง ทอดถวาย ณ วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร ยอดกฐิน รวม 136,430
บาท และภาคต ะวั นออกเฉี ยง เหนื อ ทอดถวาย ณ วั นสุ นทราราม
จ.มหาสารคาม ยอดกฐินรวม 599,999 บาท การทอดกฐินในครั้งนี้ถือเป็นการ
ร่วมสบทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและเป็นการบารุงพุทธศาสนาให้คงอยู่
สืบไป
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กฟก. หารือร่วม บสก. แก้ไขหนี้เกษตรกรสมาชิก
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
โดย นายมนัส วงษ์จั น ทร์ รักษาการผู้ อานวยการสานัก จัดการหนี้ข องเกษตรกร
ร่วมหารือกับ ตัวแทนบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (บสก.) (นาย
นพรั ต น์ อุ่ น จั ต ตุ ร พร) ถึ ง แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ ก รณี ห นี้ เ ร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง ได้
แนวทางร่วมกันดังนี้ หนี้เร่งด่วน NPL และ NPA บสก. ยินดีชะลอการดาเนินการทาง
กฎหมายไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน ยกเว้นกรณีหนี้จะขาดอายุความ หนี้ NPL ให้
กฟก. รวบรวมรายชื่อส่ง บสก. เพื่อตรวจสอบภาระหนี้สิน หลักประกัน พร้อมทั้ง
ยืนยันวัตถุประสงค์การกู้ยมื หากมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ถูกต้อง กฟก.จะเตรียม
ชาระหนี้แทนเกษตรกรต่อไป กรณี NPA ที่ บสก. เข้าทาการสวมสิทธิ์ ตามมาตรา
76 ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) กฟก.จะแก้ไขระเบียบการซื้อทรัพย์คืน
ให้ครอบคลุมถึงการสวมสิทธิ์ของ บสก. NPA ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง กฟก. จะนาเข้า
คณะกรรมการกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพัฒ นาเกษตรกร พิจ ารณาแนวทางแก้ ไ ข กรณี
หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขการช าระหนี้ แ ทนเกษตรกร ส่ ว น บสก. ใช้ เ งื่ อ นไขตาม
สมาคมธนาคารไทย
สาหรับกรณีเงื่อนไขเวลาการเป็น NPL บสก.ยินดีจะให้ กฟก.ทาการชาระ
หนี้แทนเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดย
จะทาการพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยการหารือในครั้งนี้ มีตัวแทนเกษตรกรสมาชิก
เข้าร่วมรับฟังด้วย

เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารสานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ นาโดย นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ
เข้าพบปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฏา บุญราช) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในด้านต่างๆของสานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ที่ผ่านมา และ
แนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆ กับกระทรวงมหาดไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นในการทางานที่จะร่วมงานกับกระทรวงมหาดไทยต่อไปในอนาคต
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กฟก.ต้อนรับกรรมการผูท้ รงค ุณว ุฒิและผูแ้ ทนเกษตรกรช ุดใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สานักงานใหญ่) นาโดย นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการ
สานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักกิจการสาขาภูมิภาค หัวหน้าส่วน พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ได้ร่วมให้การต้อ นรับ
กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ แ ละผู้ แ ทนเกษตรกร ที่ จ ะเข้ า มาทาหน้ าที่ เ ป็ น คณะกรรมการกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร ณ ห้ อ งประชุม ชั้ น 3
สานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ
โอกาสนี้ นายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยเลขาธิการ
สานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้กล่าวให้การต้อนรับ และในช่วงบ่ายมีการหารือเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
นัดแรก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ที่จะถึงนี้

เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการ “สมาชิกสัมพันธ์ ”
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับกลุ่มองค์กรเกษตรกร อีกทั้งร่วมกันสรุปผลการดาเนินงานโครงการของกลุ่มองค์กร
เกษตรกร ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มาเป็นประธานใน
พิธีเปิดและยังมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ เช่น ธ.ก.ส. จังหวัดนครพนม ผู้อานวยการสานักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 ผู้นาองค์กรเกษตรกร และสมาชิก
เกษตรกรที่เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยในการจัดงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมงานเป็น อย่างยิ่ง ซึ่งบรรยากาศในการจัดงาน
เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองเสมือนพี่และน้อง
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