
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 
ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรขององคก์รเกษตรกร  การติดตาม 

และประเมนิผลการด าเนนิการ  การเบิกจา่ยเงิน  และการใช้คืนเงนิใหแ้กก่องทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้คืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน   

อาศัยอ านาจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๖/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๘  
พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ประกอบมาตรา  ๑๕  (๖)  (๗)  และ  (๑๓)  มาตรา  ๓๑   
มาตรา  ๓๗/๘  และมาตรา  ๓๗/๙  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ   
ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร  การติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินการ  การเบิกจ่ายเงิน  และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยการพิจารณาแผน 

และโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้คืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยการพิจารณาแผน 
และโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้คืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตาม

พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  และคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
เฉพาะกิจ  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๖/๒๕๖๐ 

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักงานสาขาจังหวัด”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด 
“องค์กรเกษตรกร”  หมายความว่า  องค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร   
“เครือข่ายองค์กรเกษตรกร”  หมายความว่า  องค์กรเกษตรกรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปที่มารวมกัน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท าหรือพัฒนาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“แผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา”  หมายความว่า  แผนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ขององค์กรเกษตรกรที่มีโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรวมอยู่ด้วย” 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 
“กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร”  หมายความว่า  การที่เกษตรกรเข้ารับการฟ้ืนฟู 

และพัฒนาเกษตรกรตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่องค์กรเกษตรกรต้นสังกัดเสนอและได้รับ
การอนุมัติ 

ขอ้ ๕ ให้ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  รักษาการตามระเบยีบนี้  และ
มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การเสนอแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๖ องค์กรเกษตรกร  หรือเครือข่ายเกษตรกร  เป็นองค์กรเกษตรกร  มีสิทธิขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยการเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนา 

องค์กรเกษตรกร  หรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายองค์กรเกษตรกร   
เป็นผู้เสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  โดยค านึงความเป็นจริงของอาชีพสมาชิกที่เข้าร่วม 
และความเป็นไปได้ของแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเป็นส าคัญ 

กรณีเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาโดยเครือข่ายเกษตรกร  ให้องค์กรเกษตรกร  
องค์กรใดองค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้เครือข่ายนั้น ๆ  เป็นผู้เสนอ 

ข้อ ๗ การเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการบรหิาร
ประกาศก าหนด  ซึ่งในแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนานอกจากต้องมีรายละเอียดตามความในมาตรา  ๓๒  
แล้วจะต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อองค์กรเกษตรกร 
(๒) สถานที่ตั้งขององค์กรเกษตรกร 
(๓) รายชื่อคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรทุกองค์กรที่เสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟู 

และพัฒนา 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) รายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่แสดงให้เห็นถึงมติขององค์กรเกษตรกรทุกองค์กร 
ให้เสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนา 

ในกรณีที่องค์กรเกษตรกรหลายองค์กรเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาร่วมกัน  
นอกจากจะต้องมีรายละเอียดตามความในวรรคหนึ่งแล้ว  จะต้องมีบันทึกความตกลงขององคก์รเกษตรกร
ที่เกี่ยวข้องระหว่างกันทุกองค์กร 

ข้อ ๘ องค์กรเกษตรกรอาจขอใช้สิทธิรับการฟื้นฟูและพัฒนาได้ตามมาตรา  ๓๑ 
องค์กรเกษตรกรดังต่อไปนี้  ต้องเสนอแผนและโครงการ 
(๑) องค์กรเกษตรกรที่มีเกษตรกรที่ได้รับการยกเลิกหนีท้ั้งหมดหรอืบางส่วนจากคณะกรรมการ

ตามความในมาตรา  ๓๗/๘ 
(๒) องค์กรเกษตรกรที่มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตามความในมาตรา  ๓๗/๙  

วรรคหนึ่ง  ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันและจะต้องด าเนินการตามความในมาตรา  ๓๗/๙  วรรคสี ่
เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนและเป็นสมาชิกขององคก์รเกษตรกรที่ตอ้งด าเนนิการ

ตามวรรคหนึ่ง  จะต้องเข้าร่วมกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามแผนและโครงการฟ้ืนฟู  
และพัฒนาที่องค์กรเกษตรกรเสนอแล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาอนมุัตแิผนหรอืโครงการฟื้นฟูและพฒันาเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๙ แผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนต้องมี
วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารประกาศก าหนด   

ข้อ ๑๐ กองทุนให้การสนับสนุนแกอ่งคก์รเกษตรกรเพื่อด าเนนิการตามแผนและโครงการฟืน้ฟู
และพัฒนาได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เงินอุดหนุน 
(๒) ให้เงินกู้ยืม 
การให้เงินอุดหนุนและหรือการให้เงินกู้ยืมต้องเป็นไปตามแผนและโครงการพัฒนาองค์กร   

ให้เข้มแข็ง  ไม่เกินร้อยละ  ๒๕  ของเงินกู้ยืม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนด   

ข้อ ๑๑ เมื่อส านักงานหรือส านักงานสาขาได้รับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาจากองค์กร
เกษตรกรแล้ว  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นการเสนอโดยองค์กรเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรหลายองค์กรร่วมกัน   
เป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัดเดียวกันให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการ 

(๒) กรณีที่เป็นการเสนอร่วมกันขององค์กรเกษตรกรหลายองค์กรต่างจังหวัดกันให้เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตามบันทึกข้อตกลงในข้อ  ๗  วรรคสอง 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



ขอ้ ๑๒ เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแล้ว  ให้ตรวจสอบว่ามี
รายละเอียดของแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่เสนอมามีความถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของแผนและโครงการ  รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุน  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ  พร้อมทั้งแบ่งแยกแผนและโครงการออกเป็น  ดังนี้ 

(๑) แผนและโครงการที่โครงการมีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท 
(๒) แผนและโครงการที่โครงการมีวงเงินเกินห้าแสนบาท 
ในกรณีที่เห็นว่าแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่องค์กรเกษตรกรเสนอมาไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วน  หรือเห็นว่ารายละเอียดของแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาไม่ชัดเจน  หรืออาจจะเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ  ก็ให้มีอ านาจเรียกคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรที่เสนอมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม   
หรือชี้แจงรายละเอียดได้ 

ข้อ ๑๓ เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาตามความ   
ในข้อ  ๑๒  แล้ว  ให้ส่งแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาต่อส านักงาน  หรือส านักงานสาขาเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาในภาพรวมก่อนให้  
การสนับสนุนตามข้อ  ๑๐ 

คณะกรรมการบริหารอาจอนุมัติแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาพร้อมให้การสนับสนุน   
ตามข้อ  ๑๐  ในคราวเดียวกันได้  ถ้าโครงการตามแผนฟื้นฟูและพัฒนานั้นมีวงเงินเกินกว่าห้าแสนบาท 

ส าหรับโครงการที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่งมีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท   
ให้เสนอขอรับการสนับสนุนตามข้อ  ๑๐  ต่อเลขาธิการในภายหลัง 

หมวด  ๓ 
กระบวนการจดัท าแผนหรอืโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด  เป็นผู้พัฒนาแผนหรือโครงการ  ตามข้อ  ๗  
และข้อ  ๘  ให้กับองค์กรเกษตรกรที่ยื่นขอรับการสนับสนุนแผนหรือโครงการ  โดยรับฟังค าแนะน า  
และชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการจากผู้แทนองค์กรเกษตรกรและภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   
เว้นแต่กรณีส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด  เห็นว่าองค์กรเกษตรกรใดไม่สามารถจัดท าแผน  
หรือโครงการได้หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดเสนอคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานภาคีความร่วมมือ  ท าหน้าที่สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน 
หรือโครงการให้กับองค์กรเกษตรกร  ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๕ ให้ส านักงานสาขาจังหวัด  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานวิชาการ  
สถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาคีความร่วมมืออื่น ๆ  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแผนหรือโครงการและ 
การด าเนินงาน  แผนหรือโครงการขององค์กรเกษตรกรแล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
การจ่ายเงินสนับสนุนของกองทุนตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา   
ที่องค์กรเกษตรกรได้เสนอมาแล้ว  ให้แจ้งผลการพิจารณาต่อองค์กรเกษตรกรทราบภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๓๓  และให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาแจ้งให้องค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ 
มาท าสัญญากับกองทุนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร  หรือเลขาธิการ  ตามข้อ  ๑๓   

การก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการช าระคืนเงินตามสัญญา  ให้พิจารณาจากรอบการผลิต
และผลตอบแทนคงเหลือด้วย 

ข้อ ๑๗ เมื่อองค์กรเกษตรกรได้ท าสัญญาแล้ว  ให้ส านักงานจ่ายเงินให้แก่องค์กรเกษตรกร
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  ทั้งนี้   
ในการให้การสนับสนุน  ให้พิจารณาระยะเวลาในการด าเนินการของแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาด้วย 

การสนับสนุนจากกองทุนที่เป็นการให้กู้ยืมเงิน  ให้คิดค่าบริการในอัตราร้อยละหนึ่งต่อปีของ  
เงินต้นคงเป็นหนี้ 

ข้อ ๑๘ ในการด าเนินการลงนามในสัญญา  องค์กรเกษตรกรจะต้องมีเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันองค์กรเกษตรกร 
(๒) ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ขององค์กรเกษตรกรที่ร่วมกันเสนอแผน 

และโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน  หรือธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  หรือธนาคารตามที่คณะกรรมการบรหิารก าหนด  โดยเปิดบัญชเีป็น  ๒  ประเภท  
คือ  ประเภทเงินอุดหนุน  ชื่อ  “บัญชีเงินอุดหนุน  กฟก.  ของ....(ระบุชื่อองค์กรเกษตรกร)”  หรือ
ประเภทเงินกู้ยืม  ชื่อ  “บัญชีเงินกู้ยืม  กฟก.  ของ....(ระบุชื่อองค์กรเกษตรกร)”   

ข้อ ๑๙ ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาโอนเงินงวดแรกให้แก่องค์กรเกษตรกรตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินหรือตามงวดงานขององค์กรเกษตรกรที่ระบุไว้ในสัญญาภายในเจ็ดวัน  ตามชื่อบัญชีที่ได้แจ้งไว้กับ
ส านักงานหรือส านักงานสาขา 

การโอนเงินงวดถัดไปให้กระท าได้ต่อเมื่อองค์กรเกษตรกรได้รายงานผลการด าเนินการต่อ
ส านักงานสาขาตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และส านักงานสาขาพิจารณาแล้วเห็นว่า
องค์กรเกษตรกรได้รายงานผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือตามงวดที่ระบุไว้  
ตามสัญญาก็ให้ส านักงานสาขาจ่ายเงินงวดต่อไป 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



หากองค์กรเกษตรกรไม่รายงานผลการด าเนินการตามวรรคสอง  ให้ส านักงานสาขาระงับ   
การจ่ายเงินงวดถัดไปไว้เป็นการชั่วคราว  จนกว่าองค์กรเกษตรกรจะรายงานผลการด าเนินการตามปรกติ  
จึงพิจารณาการจ่ายเงินงวดต่อไป 

ในการโอนเงินตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาให้ส านักงานสาขาเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงินแทนองค์กรเกษตรกร 

ข้อ ๒๐ หลักประกันการกู้ยืม  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) บุคคลค้ าประกัน  โดยให้สมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนค้ าประกัน   

เงินที่ขอกู้ยืมร่วมกันส าหรับองค์กรเกษตรกรที่ไม่เป็นนิติบุคคล  หรือตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรเกษตรกร  
ที่เป็นนิติบุคคล 

(๒) ทรัพย์สินอันเกิดจากการใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนมาค้ าประกัน 

หมวด  ๕ 
การติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน 

 
 

ข้อ ๒๑ ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร 

ในกรณีที่เห็นว่าแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาประสบปัญหาหรือไม่อาจบรรลุผลให้
ส านักงานหรือส านักงานสาขาให้การสนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  และให้ค าแนะน าแก่องค์กรเกษตรกรนั้นด้วย 

ในกรณีที่เห็นว่าแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแก้ไขต่อไป 

ข้อ ๒๒ องค์กรเกษตรกรใดที่เห็นว่าการด าเนินการตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาของ
องค์กรประสบปัญหาจากภัยธรรมชาต ิ เหตุสุดวิสัย  หรือมีความจ าเป็นที่จะตอ้งปรับปรงุหรอืเปลี่ยนแปลงแผน
และโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  ให้องค์กรเกษตรกรยื่นค าร้องต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาเพ่ือขออนุมัต ิ
การเปลี่ยนแปลงแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาตามข้อ  ๑๓  ต่อคณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการ
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การด าเนินการตามแผน
และโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาใดไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์  อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรื อเหตุสุดวิสัย  
ให้มีอ านาจพิจารณาให้องค์กรเกษตรกรปรับปรุง  แก้ไข  ระงับ  หรือยกเลิกการด าเนินการ 
ตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๒๓ องค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุน  ให้ใช้เงินกู้ยืมพร้อมค่าบริการ
ตามที่ก าหนดในสัญญา 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



ในการท าสัญญาอาจก าหนดให้มีระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้นก็ได้  ทั้งนี้  ให้พิจารณาจาก
ระยะเวลาด าเนินการของแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเป็นหลัก  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิขององค์กร
เกษตรกรที่จะช าระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนถึงก าหนดได้ 

หมวด  ๖ 
การใช้คนืเงนิกู้ยืม 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้องค์กรเกษตรกรช าระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งค่าบริการเป็นรายงวด  โดยน าฝากหรือ 
โอนเข้าบัญชีกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  เมื่อได้ช าระแล้วให้องค์กรเกษตรกรแจ้งให้
ส านักงานหรือส านักงานสาขาทราบ  พร้อมทั้งแนบส าเนาใบน าฝากหรือหลักฐานดังกล่าวเพ่ือจะได้มี 
การออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ส านักงานก าหนดให้แก่องค์กรเกษตรกรนั้นต่อไป   

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ  เหตุสุดวิสัย  หรือความจ าเป็นเกิดขึ้นมีผลท าให้การด าเนนิการ
ตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาไม่บรรลุผลและมีผลท าให้องค์กรเกษตรกรไม่สามารถใช้คืนเงินต้น
พร้อมทั้งค่าบริการภายในก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา  ให้องค์กรเกษตรกรยื่นค าร้องขอผ่อนผัน
ขยายเวลาใช้คืนเงินกู้ยืมพร้อมทั้งค่าบริการต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาเพ่ือที่จะได้ขออนุมัติยกเว้น
จากคณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการบริหาร  หรือเลขาธิการ  มีอ านาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้ยืม
จากองค์กรเกษตรกรในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อองค์กรเกษตรกรพ้นจากความเป็นองค์กรเกษตรกรตามกฎหมาย  ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 

(๒) องค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญ 

(๓) องค์กรเกษตรกรไม่ใช้คนืเงนิกูย้ืมเป็นรายงวดตามสัญญาสามงวดตดิต่อกนั  เว้นแตจ่ะไดร้บั
การอนุมัติให้มีการผ่อนผันจากคณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี 

หมวด  ๗ 
กระบวนการฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรทีไ่ด้รับการจดัการหนี้ 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้เลขาธิการประกาศรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับการจัดการหนี้หรือเกษตรกร   
ที่ได้รับการจัดการหนี้แล้วโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้เป็นผู้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู  
และพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกรที่มีสมาชิกที่ได้รับการยกเลิกหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากคณะกรรมการ  
ตามมาตรา  ๓๗/๘  หรือมาตรา  ๓๗/๙  และได้เสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแล้ว   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



หากเกษตรกรรายนั้นได้เข้าร่วมด าเนินการในแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาด้ วย  ให้ถือว่าได้เข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้ว 

กรณีองค์กรเกษตรกรที่ เกษตรกรมีรายชื่อตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไม่เสนอแผน 
และโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  เกษตรกรรายนั้นอาจย้ายไปสังกัดองค์กรเกษตรกรที่ เสนอแผน 
และโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  หรือลาออกจากความเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรเดิมแล้วรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มหรือคณะจัดตั้งองค์กรเกษตรกรขึ้น  เพ่ือเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาก็ได้  หรือ  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

ข้อ ๒๘ กรณีที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดการหนี้แล้ว  ตาย  หรือเป็นผู้เจ็บป่วย  พิการ  ทุพพลภาพ  
วิกลจริต  จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
ให้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือทายาทโดยธรรมซึ่งบรรลุนิติภาวะ  หรือคู่สมรส  มีสิทธิยื่นค าร้อง  
เพื่อขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแทนก็ได้  ตามวิธีการที่ส านักงานก าหนด 

หมวด  ๘ 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วไม่อนุมัติแผนและโครงการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาของผู้ขอรับการสนับสนุนให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบพร้อมเหตุผล  
และสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน  ๖๐  วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาแล้วไม่อนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาของผู้ขอรับ 
การสนับสนุนให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบพร้อมเหตุผล  และสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการบริหาร  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 

ให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  
และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๑ นับจากที่ระเบียบนี้มีผลบังคับ  องค์กรเกษตรกรที่มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน 
ตามมาตรา  ๓๗/๙  วรรคหนึ่ง  ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันและจะต้องด าเนินการตามมาตรา  ๓๗/๙  
วรรคสี่  ได้เสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  และเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนได้เข้าร่วมด าเนินการ   
ในแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาด้วย  ให้ถือว่าเกษตรกรดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรแล้ว 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ตามวรรคหนึ่ง  ไม่เข้าร่วมด าเนินการตามแผน 
และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาที่องค์กรเกษตรกรเสนอ  ให้ยกเลิกการสนับสนุนของส านักงาน 

ข้อ ๓๒ แผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาที่ได้ด าเนินการมาแล้ว  หรือคณะกรรมการบริหาร
ได้อนุมัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยการพิจารณาแผน  
และโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้เงินคืนกองทุน  และการติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินงานตามแผน
และโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ให้ด าเนินการต่อไป 

กรณีองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติแผนตามวรรคหนึ่งแล้วจะต้องด าเนินการตามแผนและ
โครงการและรายงานให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลก่อน  จึงจะมีสิทธิ 
ยื่นเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาตามข้อ  ๗ 

ข้อ ๓๓ แผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่ได้เสนอต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาหรือ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการ  หากยังไม่ได้มีก ารอนุมัติในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕62 

กฤษฎา  บุญราช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 

้หนา   ๒๖
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