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ค�ำน�ำ
ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ โดยน�ำมาเป็นแนวนโยบายเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในล�ำดับต้นๆ ในปี 2561 ส�ำนักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้รบั มอบหมายภารกิจให้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหา
หนีส้ นิ ของเกษตรกรสมาชิกอย่างเร่งด่วนให้ทนั ต่อความเดือดร้อนของพีน่ อ้ งเกษตรกร รวมทัง้ การสนับสนุนเพือ่
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้ พัฒนาความเข้มแข็ง
จากปัญหาดังกล่าวส�ำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของ
เกษตรกรสมาชิก ซึง่ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมาส�ำนักงานกองทุนฟืน้ ฟูฯ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจได้มีการปรับปรุง แก้ไขระเบียบ วิธีด�ำเนินงานต่างๆ เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพีน่ อ้ งเกษตรกรสมาชิกในด้านการฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร และการจัดการหนี้
ของเกษตรกร โดยมีทงั้ การจัดท�ำโครงการสนับสนุนเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร พัฒนาองค์ความ
รู้เพื่อน�ำไปต่อยอดในกิจกรรมทางการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถยกระดับการ
ผลิตและการจัดการด้านการเกษตรให้สามารถเป็นอาชีพที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส�ำหรับเกษตรกรในอนาคตให้มี
ความรูแ้ ละทักษะเพิม่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต เช่น
การตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเครือข่าย และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการช�ำระหนี้
แทนเกษตรกร การเจรจาไกล่เกลีย่ ชะลอการด�ำเนินการทางกฎหมายและคืนหลักทรัพย์ให้เกษตรกรทีข่ อไถ่ถอนคืน
เป็นการรักษาทีด่ นิ ท�ำกินไว้ให้เกษตรกร ซึง่ มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการลดความเหลือ่ มล�ำ้
ของสังคมการแก้ปัญหาไร้ที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
จากผลการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ของส�ำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เกิดจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจทีเ่ ล็งเห็นถึงความส�ำคัญจากความเดือดร้อนของพีน่ อ้ งเกษตรกร จากความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกคนทั้งพนักงานและลูกจ้าง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมผลักดันภารกิจด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมาให้
ลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและพี่น้องเกษตรกรอย่างดียิ่ง
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ประวัติควำมเปนมำของ กฟก.
กองทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดตัง้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร
พ.ศ.2542 ซึง่ พระราชบัญญัตดิ งั กลาว เกิดจากการตอสูเ รียกรองของเกษตรกร โดยเฉพาะภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่ตองการใหรัฐบาลจัดตั้งกองทุนฟนฟูชีวิตเกษตรกร รวมถึงการแกไขปญหาหนี้สินของ
เกษตรกร ตัง้ แตป 2536 จนกระทัง่ ป 2542 รัฐสภาจึงไดผา นรางพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและพัฒนา
เกษตรกรและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2542
เหตุผลในกำรประกำศใชพระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ กำรพัฒนำกำรเกษตรที่ผำนมำ เปนกำรก�ำหนดนโยบำย
โดยทำงรำชกำร ซึง่ ไมไดเปดโอกำสใหเกษตรกรผูเ ปนเจำของปญหำโดยตรง ไดแสดงควำมคิดเห็นและมีสว นรวมในกำร
ก�ำหนดนโยบำยเพือ่ พัฒนำสภำพควำมเปนอยูแ ละกำรประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงท�ำใหไมสำมำรถแก้ไขปญหำ
ไดตรงตำมควำมตองกำรของเกษตรกรอยำงแทจริง ดวยเหตุดังกลำว จึงจ�ำเปนตองจัดตั้งองคกรที่รับผิดชอบในกำร
ฟน ฟูและพัฒนำเกษตรกรอยำงตอเนือ่ งและเปนอิสระ โดยกำรประสำนควำมรวมมือระหวำงขำรำชกำรในระดับก�ำหนด
นโยบำย ผูปฏิิบัติกำร นักวิชำกำร และเกษตรกรเปนผูก�ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรกำรสนับสนุนจำกกองทุน และเปด
โอกำสใหเกษตรกรที่ขำดปจจัยในกำรประกอบอำชีพรวมตัวกันเปนองคกรเกษตรกร เพื่อท�ำแผนและโครงกำรในกำร
ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฟน ฟูฯ ซึง่ จะมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินกำรเพือ่ ใหกำรฟน ฟูและพัฒนำ
สภำพชีวติ และควำมเปนอยูข องเกษตรกรสัมฤทธิผ์ ลตำมควำมมุง หวังของกำรจัดใหมกี องทุน จึงจ�ำเปนตองตรำพระรำช
บัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนำเกษตรกรขึ้น
ตอมำ ในป 2544 ไดมกี ำรแกไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและพัฒนำเกษตรกร พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2544 โดยมีเหตุผลในกำรประกำศใชพระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนำ
เกษตรกร พ.ศ. 2542 ไมมบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับวัตถุประสงคและแนวทำงในกำรแกไขปญหำหนีส้ ินของเกษตรกรอันเนือ่ ง
มำจำกโครงกำรสงเสริมของรัฐที่ไมประสบผลส�ำเร็จไวอยำงชัดเจน จึงเปนเหตุใหเกษตรกรที่เปนหนี้ในระบบเหลำนั้น
ไมมีโอกำสฟนฟูอำชีพ และด�ำรงชีวิตในดำนเกษตรกรรมไดอยำงมั่นคง จึงจ�ำเปนตองตรำพระรำชบัญญัตินี้
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วัตถุประสงค วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ กฟก.
วัตถุประสงคการจัดตั้ง

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร

วิสัยทัศน์

เกษตรกรเป็นเจ้าของผลผลิต โดยท�าการเกษตรแบบครบวงจร สามารถจัดการปัญหาหนีส้ นิ บนพืน้ ฐานความเข้มแข็ง
ขององค์กรเกษตรกร

พันธกิจ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจกรรมเกษตรร่วมกัน
2. จัดการองค์ความรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่องค์กรเกษตรกรสมาชิกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ให้สามารถพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
3. หนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายและประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์และ
เปาหมายเดียวกัน
4. เสริมสร้างกระบวนการจัดการหนี้แก่สมาชิกองค์กรเกษตรกรและจัดกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
สมาชิกที่ได้รับการจัดการหนี้อย่างเป็นธรรม
5. บริหารจัดการส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้วยหลักธรรมาภิบาล
6. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
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ผลกำรด�ำเนินงำน
ตำมค�ำสั่งหัวหนำคณะรักษำควำมสงบแหงชำติ
(คสช.) ที่ 26/2560

3

รายงานประจ�าป 2561

นโยบำยกำรแกไขปญหำกองทุนฟนฟูและพัฒนำเกษตรกร
โดย คสช. ตำมค�ำสั่งที่ 26/2560
จากการที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยการช�าระหนี้แทนเกษตรกรนั้น
มีความจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะกรณีที่เป็นหนี้สินเร่งด่วนอันเกิดจากหนี้ที่เกษตรกรถูกฟอง
ล้มละลายหนีท้ เี่ กิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ และบังคับคดี และหนีท้ อี่ ยูร่ ะหว่างการด�าเนินคดี แต่ดว้ ยเหตุทกี่ ารด�าเนินการ
ที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องโครงสร้างของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร มีองค์ประกอบที่ไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของเกษตรกร ท�าให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ
กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรหยุดชะงักและไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างทันท่วงที เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหา
หนีส้ นิ ของเกษตรกรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คสช.จึงมีคา� สัง่ ที่ 26/2560 แต่งตัง้ คณะกรรมการกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ
3. ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
4. ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ
5. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
6. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ
7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
8. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ
9. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
10. ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ เป็นกรรมการ
11. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการ
12. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ
13. เลขาธิการส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งรองเลขาธิการส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรจ�านวนหนึ่งคน และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ�านวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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1.การแกไขปญหาหนี้สินและความเดือดรอนของเกษตรกร
กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรมีเกษตรกรได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรกว่า 5.5 ล้านคน
ในจ�านวนนีม้ คี วามประสงค์ให้กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ และได้ขนึ้ ทะเบียนหนี้
ตามมาตรา 37/6 ของพระราชบัญญัตกิ องทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
จ�านวน 468,558 ราย วงเงินเป็นหนี้ 85,823.93 ล้านบาท คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ
ได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัตขิ องเกษตรกรทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนหนี้ ดังกล่าวข้างต้นไว้
โดยได้ยดึ ถือเงือ่ นไขเดิมนับตัง้ แต่มกี ารด�าเนินการจัดการหนีไ้ ว้กอ่ นหน้านีแ้ ล้วว่าจะด�าเนินการจัดการหนีใ้ ห้กับเกษตรกร
ทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนหนีไ้ ว้กอ่ นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเป็นหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
(NPLs) รวมกันทุกบัญชีไม่เกินรายละ 2.5 ล้านบาท ซึง่ ผลจากการตรวจสอบมีเกษตรกรสมาชิกมีคณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะด�าเนินการ
จัดการหนี้ได้จ�านวนทั้งสิ้น 55,515 ราย วงเงินเป็นหนี้ 9,796 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญเจ้าหนี้
ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันเกษตรกร พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ร่วมกัน สรุปผล
การช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ดังนี้
1.1 การแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนที่อยู่ในระหว่างบังคับคดีหรือขายทอดตลาดตามค�าพิพากษา
ในกลุม่ นีส้ า� นักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรมีเกษตรกรสมาชิก จ�านวน 7,930 ราย ได้รบั ความเดือดร้อน
จากการถูกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ด�าเนินการทางกฎหมาย มีความประสงค์ขอให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรช่วย
เหลือเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้มอบหมายให้ส�านักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตรวจสอบข้อมูล พบว่า มีเกษตรกรที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจากก�าลัง
ถูกด�าเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์ ขายทอดตลาดตามค�าพิพากษา จ�านวน 4,643 ราย จึงได้มอบหมายให้ส�านักงาน
กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ส�านักงานบังคับคดีจงั หวัด ยุตธิ รรมจังหวัด อัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ร่วมเจรจากับสถาบันเจ้าหนี้ ซึ่งสามารถเจรจากับ
สถาบันการเงินเจ้าหนี้ให้ชะลอการด�าเนินการทางกฎหมายได้ 2,299 ราย เจ้าหนี้ยืนยันที่จะด�าเนินการทางกฎหมายต่อ
ไป 444 ราย เกษตรกรแจ้งว่าได้ด�าเนินการช�าระหนี้ด้วยตนเองแล้ว 158 ราย ส่วนที่เหลืออีก 1,742 ราย เป็นกรณีที่ไม่
เข้าสู่กระบวนการเจรจา
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1.2 ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ เกษตรกรทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรในกรณีตา่ งๆ
เนื่องจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ไปท�าสัญญากู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้แต่ละ
รายแตกต่างกัน ตามข้อตกลงระหว่างเจ้าหนีก้ บั ลูกหนี้ จึงท�าให้เกษตรกรลูกหนีจ้ า� นวนตามข้อ 1.1 ข้างต้น มีคณ
ุ สมบัติ
ที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบางส่วน และเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ที่มี
คุณสมบัติยังไม่เข้าเงื่อนไขตามระเบียบการจัดการหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอีกจ�านวนมาก ซึ่งจาก
ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
ด�าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เฉพาะกิจ มีหน้าที่พิจารณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนของเกษตรกรด้วย คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ จึงได้ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
1) กรณีเกษตรกรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนีข้ องเกษตรกร พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้อนุมัติให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าด�าเนินการจัดการหนี้
ให้กับเกษตรกร จ�านวน 1,518 ราย วงเงินเป็นหนี้รวม 642.54 ล้านบาท
2) กรณีที่เกษตรกรขาดคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2560 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้ริเริ่มเป็นตัวกลางในการเจรจา
กับเจ้าหนี้แต่ละสถาบัน จนได้ข้อสรุปสามารถก�าหนดให้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรลูกหนี้ ดังต่อไปนี้
(ก) ลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเกษตรกรสมาชิกกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร และเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม
2560 จ�านวน 36,605 ราย วงเงินเป็นหนี้ 6,382.67 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงค้าง 3,829.38 ล้านบาท ธ.ก.ส. ในฐานะ
เจ้าหนี้ได้ยินยอมให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ให้กับเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดย ธ.ก.ส.
จะด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยพักช�าระเงินต้นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) และ
ดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน และให้เกษตรกรท�าสัญญาผ่อนช�าระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ตามเวลาที่ตกลงกัน
แต่ไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR-3 เมื่อเกษตรกรผ่อนช�าระหนี้ตามสัญญาใหม่เรียบร้อยแล้ว ดอกเบี้ยที่พักไว้
ธ.ก.ส. จะพิจารณายกให้เกษตรกร ส่วนเงินต้นทีเ่ หลืออีกร้อยละ 50 ให้นา� มาปรับโครงสร้างใหม่ ภายใต้ดลุ ยพินจิ ของ
เจ้าหนีท้ จี่ ะพิจารณาศักยภาพของลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยใช้หลักการทีเ่ ป็นธรรมและไม่มผี ลกระทบต่อภาระของเกษตรกร
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(ข) ลูกหนีข้ องธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟู
และพัฒนาเกษตรกรทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้ และเป็นหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs) จ�านวน 2,389 ราย วงเงินเป็นหนี้ 630.59 ล้านบาท
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เจรจากับผูบ้ ริหารธนาคารทัง้ สองเพือ่ พิจารณาน�าแนวทางการปรับโครงสร้างหนีท้ ี่ ธ.ก.ส.
จะด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มาใช้กับลูกหนี้กลุ่มนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างที่ธนาคารทั้งสองจะ
น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาต่อไป
(ค) ลูกหนีธ้ นาคารพาณิชย์ทเี่ ป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟู
และพัฒนาเกษตรกร เป็นหนี้จ�านวน 573 ราย วงเงินเป็นหนี้ 383.45 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เจรจา
กับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารทีเ่ ป็นสมาชิก ได้รบั การยืนยันว่ายินดีลดหนีใ้ ห้เกษตรกร โดยให้เกษตรกรลูกหนีช้ า� ระ
เพียงร้อยละ 50 ของเงินต้นคงค้างเพียงครั้งเดียว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นการกู้
เพื่อการเกษตร วงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และเป็นสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้แล้ว หากเกษตรกรรายใดที่ยัง
ไม่พร้อมทีจ่ ะช�าระในคราวเดียว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มหี นังสือแจ้งเพือ่ ให้เกษตรกรติดต่อขอกูเ้ งินจากกองทุน
หมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน ซึง่ เป็นกองทุนภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อน�าเงินไปช�าระหนี้แก่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป
(ง) ลูกหนีข้ องสหกรณ์การเกษตร มีสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหนีจ้ า� นวน
15,973 ราย วงเงินเป็นหนี้ 2,345.01 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เจรจากับสหกรณ์เจ้าหนี้ ปรากฏว่ามี
สหกรณ์ทยี่ นิ ยอมให้กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรช�าระหนีแ้ ทนเกษตรกรได้ จ�านวน 238 สหกรณ์ สมาชิก 1,398 ราย
วงเงินเป็นหนี้ 599.10 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิก เช่น การลดดอกเบี้ย
การขยายระยะเวลาการผ่อนช�าระหรือชะลอการด�าเนินการทางกฎหมายต่างๆ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะพิจารณาช่วยสหกรณ์ทไี่ ด้ชว่ ยเหลือเกษตรกรสมาชิกตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอ้ งขอ ด้วยการสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของสหกรณ์ด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ ให้กับสหกรณ์ การสนับสนุนเพื่อให้สหกรณ์
มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ เป็นต้น
(จ) ลูกหนี้ของนิติบุคคลอื่น ได้มีการเจรจากับนิติบุคคลต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร
ทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรทีเ่ ป็นลูกหนีน้ ติ บิ คุ คลนัน้ ๆ ซึง่ ผลการเจรจานิตบิ คุ คลดังกล่าวขอให้ลกู หนี้
ติดต่อโดยตรงเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
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ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรกองทุนฟน ฟูและพัฒนำเกษตรกรเฉพำะกิจ
2. การแกไขปญหาและการปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
คณะกรรมการกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตกิ องทุนฟืน้ ฟู
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 จ�านวน 3 มาตรา คือ มาตรา 16 มาตรา 23
และมาตรา 37/9 และให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
โดยได้ดา� เนินการรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
ตามขั้นตอนวิธีการเสนอกฎหมายต่อไป
3. การบริหารจัดการระบบงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามขอสังเกตของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระบบงานของ
ส�านักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยจัดให้มรี ะบบบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ด้านบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน ด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบโปรแกรมและฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การบริหารจัดการคดีความ
การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ เพื่อให้การบริหารส�านักงานเกิดความโปร่งใส
เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ อาทิ ได้ประกาศหลักการและนโยบายบัญชีให้เป็นไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 เป็นต้น
4. การฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
คณะกรรมการกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้ออกประกาศเรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมตั ิ
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และมอบหมายให้ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ไปพิจารณาด�าเนินการฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว มีความ
สามารถในการสร้างรายได้และมีผลประกอบการสุทธิจากการผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ พียงพอส�าหรับการใช้จา่ ยในครัวเรือน
และช�าระหนี้ โดยให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการช�าระหนี้โดยการจัดการความรู้และ
การบริหารการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารผลิต วิเคราะห์ความเป็นไปได้ดา้ นการตลาด ก่อนทีจ่ ะวางแผนการผลิตให้เหมาะสมต่อไป
ซึ่งสามารถอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับองค์กรเกษตรกร จ�านวน 665 โครงการ เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 10,659 ราย วงเงิน 67.03 ล้านบาท นอกจากนี้ได้จัดท�าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรภายหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในปี 2560 จ�านวน 1,114 โครงการ เกษตรกรได้
รับการฟื้นฟู จ�านวน 17,532 ราย วงเงินช่วยเหลือ 33.38 ล้านบาท
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ผลกำรด�ำเนินงำน
ดำนกำรฟนฟูและพัฒนำเกษตรกร
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การฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
“การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาถูกก�าหนดโดยฝายราชการและขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จึงท�าให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร จึงจ�าเป็นต้องตั้งองค์กรที่รับผิดชอบการฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร
เพื่อท�าแผนและโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน” 1
ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้กองทุนฟื้นฟูฯ ให้เงินกู้ยืมแก่องค์กรเกษตรกรเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม่ ของเกษตรกรเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และแก้ไขปัญหาต่างๆ
และยั ง ก� า หนดขอบเขตของเกษตรกรให้ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารผลิ ต ขั้ น พื้ น ฐาน การใช้ ป ระโยชน์ แ ละบ� า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติไล่เลียงไปจนถึงการตลาด
กระบวนการฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรเริม่ ต้นทีก่ ารขึน้ ทะเบียนองค์กรเกษตรกร แล้วองค์กรเกษตรกรจัดท�าแผน
หรือโครงการฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟืน้ ฟูฯ เมือ่ แผนหรือโครงการได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดา� เนินการแล้ว
กองทุนฟืน้ ฟูฯ มีหน้าที่ในการจัดระบบติดตามและประเมินผลเพื่อให้การฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมาย ตลอดจนการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร
ผลการดําเนินงาน
1. องคกรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูฯ แยกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
1. ภาคเหนือ
2. ภาคกลาง
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคใต้
รวม

จ�านวน
องค์กรเกษตรกร

เกษตรกรสมาชิก

17,453
8,522
18,221
9,793
53,989

1,699,901
1,145,625
2,919,565
932,103
6,697,194

สัดส่วน
องค์กรเกษตรกร
เกษตรกร
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
32.33
25.34
15.78
17.08
33.75
43.53
18.14
13.90
100
100

2. การอนุมัติแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถเสนอแผนหรือโครงการฟืน้ ฟูและ
พัฒนาเกษตรกรขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดให้องค์กรเกษตรกรสามารถ
เสนอขอรับการสนับสนุนเป็นเงินกูย้ มื เพือ่ การประกอบอาชีพหรือเงินอุดหนุนเพือ่ การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งก็ได้ ประกอบ
กับ ปี 2560 มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนส่วนหนึ่งประสบปัญหาอุทกภัย คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เฉพาะกิจ จึงได้มีนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่องค์กรเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิกที่
ประสบภัยดังกล่าว ซึ่งมีการด�าเนินการต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ 2560-2561
1

สวนหนึ่งของเจตนำรมณในกำรจัดตั้งกองฟนฟูและพัฒนำเกษตรกร ซึ่งปรำกฏในหมำยเหตุทำยพระรำชบัญญัติ
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ผลการอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี 2561
รายการ
1. งบอุดหนุน จ�านวนโครงการ
ทั่วไป
ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ
2. งบอุดหนุน จ�านวนโครงการ
(อุทกภัย)
ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ
3. งบกู้ยืม จ�านวนโครงการ
ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ
รวม
จ�านวนโครงการ
ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

ภูมิภาคที่ 1
182
2,508
5,460,000
230
3,699
6,895,012
27
490
11,588,290
439
6,697
23,943,302

ภูมิภาคที่ 2
86
1,232
2,580,000
9
145
270,000
24
352
9,462,104
119
1,729
12,312,104

ภูมิภาคที่ 3
208
3,731
6,239,978
863
13,689
25,874,500
76
1,525
28,435,880
1,147
18,945
60,550,358

ภูมิภาคที่ 4
55
722
1,650,000
13
166
370,600
3
55
1,490,000
71
943
3,510,600

รวม
531
8,193
15,929,978
1,115
17,699
33,410,112
130
2,422
50,976,274
1,776
28,314
100,316,364

3. การชําระเงินกูยืมคืนแกกองทุนฟนฟูฯ
เจตนารมณ์และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้เงินกูย้ มื แก่องค์กรเกษตรกร ได้กา� หนดค่าบริการในการกูย้ มื เงินตาม
แผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไว้ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี อย่างไรก็ตามเพื่อให้องค์กรเกษตรกรที่กู้ยืมเงิน
ปฏิบตั ติ ามแผนหรือโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ส�านักงานได้กา� หนดให้มคี า่ ปรับกรณีมกี ารผิดนัดช�าระในกรณีทไี่ ม่ใช่เหตุสดุ วิสยั
โดยมีโครงการฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทเงินกูย้ มื ทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้วทัง้ สิน้ 1,144 โครงการ เงินให้กยู้ มื 418,875,807.00 บาท
และองค์กรเกษตรกรได้ช�าระคืนแล้ว เป็นเงินต้นจ�านวน 114,360,095.59 บาท ค่าบริการ 2,848,829.69 บาท โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มีองค์กรช�าระหนีค้ นื 505 โครงการ เป็นเงินทัง้ สิน้ 27,755,082.93 บาท เป็นเงินต้น 23,301,073.24 บาท
ค่าบริการ 1,474,227.35 บาท
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4. การพัฒนาศักยภาพผูนําองคกรเกษตรกร
4.1 ฝกอบรมหลักสูตร ผูน้ า� -น�าการเปลีย่ นแปลง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จ�านวน 14 รุน่ ผูน้ า� ผ่านการอบรม 2,315 คน
โดยร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพและกรมการพัฒนาชุมชน เนื้อหาการฝกอบรมประกอบด้วย
1) แนวคิดและนโยบายด้านเศรษฐกิจ
2) การก้าวสู่การเป็นผู้น�า
- โลก 4.0 กับการเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย และความสามารถของชุมชนเกษตรกรไทย ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็ง
- การตลาด มาตรฐานการผลิต การประสาน พันธมิตร และศูนย์บ่มเพาะ
3) กรณีศึกษา (แปรรูป/ท่องเที่ยว/เกษตรอินทรีย์/การจัดการเศรษฐกิจชุมชน) เรียนรู้จากกรณีศึกษา
วิสาหกิจที่ประสบผลส�าเร็จ
4) สรุปผลการเรียนการสอน
5) การแลกเปลี่ยน
4.2 ฝกอบรมกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ส�าหรับผู้น�าและตัวแทนองค์กรเกษตรกร
จ�านวน 3 รุน่ 371 คน โดยร่วมกับมูลนิธสิ ายใยแผ่นดินและสหกรณ์กรีนเนท เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริม
และขับเคลือ่ นเกษตรอินทรียต์ ลอดจนห่วงโซ่การผลิตและขั้นตอนการเข้าสูม่ าตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทัง้ ในระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (PGS) และมาตรฐานระดับสากล มีพื้นที่จังหวัดน�าร่อง จ�านวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร น่าน ปทุมธานีและสุราษฎร์ธานี เกิดโรงเรียนเกษตรอินทรีย์
(กฟก.โมเดล) จ�านวน 18 โรงเรียน ท�าการทดลองเรียนรูก้ ารปลูกข้าวในแปลงนาเพือ่ เปรียบเทียบผลผลิตและต้นทุนระหว่าง
การท�านาแบบอินทรีย์และแบบเคมี การปลูกข้าวกอเดียวและหลายกอ การท�านาแบบ กฟก.และแบบเกษตรกร พื้นที่เพาะ
ปลูกรวม 294 ไร่เศษ ใช้พนั ธุข์ า้ ว 16 สายพันธุ์ และปลายปี 2561 ได้ผลผลิตข้าวอินทรียใ์ นระยะปรับเปลีย่ น จ�านวน 92.65 ตัน
ซึ่งบางส่วนส�านักงานได้น�ามาท�าบรรจุภัณฑ์จ�าหน่ายเป็นข้าวอินทรีย์ แบรนด์ฟื้นฟู

5. โครงการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโดยการรวมมือและสรางชองทางตลาดเพือ่ เกษตรกร
สืบเนื่องจากบันทึกความร่วมมือ 35 ภาคี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ประกอบด้วย ความร่วมมือสร้างสัมมาชีพ
เต็มพืน้ ทีโ่ ดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ ความร่วมมือพัฒนา 1 ต�าบล 1 SME เกษตร และความร่วมมือตลาดเพือ่ เกษตรกร ส�านักฟืน้ ฟู
และพัฒนาเกษตรกรจึงได้จดั ท�าโครงการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยการร่วมมือและ
สร้างช่องทางตลาดเพือ่ เกษตรกร เพือ่ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ และเพือ่ ให้องค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วมงาน
“Organic Natural & Herbs Expo 2017 มหกรรมสร้างสัมมาชีพเต็มพืน้ ที่ โดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ ” เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยง
การตลาดเพื่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้องค์กรเกษตรกรได้มีโอกาสจ�าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ หรือ
มีแหล่งกระจายผลผลิต ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 โดยเน้นที่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ ผลผลิตจากวิถีธรรมชาติ และผลผลิตด้านสมุนไพรของสมาชิกเกษตรกร จ�านวน 19 ร้านค้า ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
รายงานประจ�าป 2561
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กลุมสงเสริมเกษตรกรอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ตั้งองคกร : 42 ม.3 ตําบลเจดีย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โครงการพัฒนาอาชีพแบบครบวงจร
งบประมาณ เงินกูยืม 439,900 บาท
สมาชิก 385 คน เขารวมโครงการ 25 คน

กลุม่ ส่งเสริมเกษตรกรอูท่ องจังหวัดสุพรรณบุรี รวมตัวกันและขึน้ ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูฯ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
หนี้สิน เมื่อปี 2547 ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ท�าให้เกิดกระบวนการท�างานเป็นกลุ่มเพื่อการฟื้นฟู
อาชีพของเกษตรกรสมาชิก ท�าเกษตรอินทรีย์ แปรรูปและจ�าหน่ายเองตั้งแต่ปี 2552 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการพัฒนาอาชีพแบบครบวงจร จากส�านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ในปี 2555 เป็นเงินกู้ยืม จ�านวน 439,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสีข้าวชุมชน เลี้ยงหมูหลุม และปุยอินทรีย์ เพื่อน�าไปสู่การท�าเกษตรอินทรีย์ (มาตรฐาน PGS) เช่น ข้าว
ผัก ผลไม้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ประกอบด้วย แปงข้าว โจก ขนมเบเกอรี่ เส้นขนมจีน ซึ่งใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบประกอบด้วย
ข้าวหอมปทุมเทพ ข้าวเหนียวด�า ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิลต้นเขียว ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวขาวตาเคลือบ ปีละ 60 ตัน
โดยร้อยละ 60 องค์กรและชุมชนผลิตได้เอง ร้อยละ 40 ซือ้ จากภายนอก นอกจากนีย้ งั มีผลิตภัณฑ์อย่างอืน่ เช่น ข้าวกล้อง
ข้าวน�้ำนม ปลาร้า กะปิกุ้งน�้ำจืด และน�้ำพริกเผา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานโครงการ เป็นตัวอย่างที่ชุมชน
น�าไปใช้ปฏิบตั อิ ย่างแพร่หลายและผลจากการท�างานแบบรวมกลุม่ น�าไปสูก่ ารจัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์ และกลุม่ ประเภทอืน่ ๆ
รวมทั้งส่งผลต่อไปยังด้านการเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
หนวยงานรวมสนับสนุน
1. ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สนับสนุนงบประมาณและความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรเพือ่ การแก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ และความยากจนของสมาชิก
2. มูลนิธิข้าวขวัญ ให้ความรู้ในด้านมาตรฐานการเกษตร
3. โครงการศาลานา สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือองค์ความรู้ในการแปรรูป
4. กลุ่มผูกปินโตข้าว สนับสนุนการจัดท�ามาตรฐานสินค้าและการตลาด
5. กรมการข้าว รับรองมาตรฐานข้าว
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กลุมพัฒนาเกษตรยั่งยืน จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ตั้งองคกร : 129/5 ม.10 ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โครงการเพาะพันธุมะพราวเพื่อสรางรายไดเสริม
งบประมาณ เงินกูยืม 150,000 บาท
สมาชิก 233 คน ผูเขารวมโครงการจํานวน 14 คน

กลุม่ พัฒนาเกษตรยัง่ ยืน จังหวัดสมุทรสงคราม รวมตัวกันจัดตัง้ องค์กรเมือ่ ปี 2547 เพือ่ แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ และฟืน้ ฟู
อาชีพเกษตรกรรมของสมาชิก สมาชิกกลุม่ พัฒนาเกษตรยัง่ ยืน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น เพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
ท�าสวน ปลูกมะพร้าว เกษตรผสมผสาน ท�าปุย ไส้เดือน ท�านาเกลือ ซึง่ มีความหลากหลายท�าให้สมาชิกมีโอกาสศึกษาเรียนรู้
อาชีพซึง่ กันและกัน เช่น การลดต้นทุน การต่อยอดอาชีพใหม่จากอาชีพเดิม
ปี 2561 องค์กรได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพาะพันธุ์มะพร้าวเพื่อสร้างรายได้เสริม เป็นเงินกู้ยืม
จ�านวน 150,000 บาท เพือ่ ซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ในการเพาะพันธุม์ ะพร้าวน�ำ้ หอม และลูกมะพร้าวทีจ่ ะน�ามาเพาะ จ�านวน 6,000 ลูก
ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สามารถจ�าหน่ายพันธุ์มะพร้าวน�้ำหอมได้ 2,930 ต้น ราคาต้นละ 40 บาท
เป็นเงิน 117,200 บาท
นอกจากการสนับสนุนด้านงบประมาณแล้ว ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ยังได้สนับสนุนการให้ความรู้การท�าเกษตร
อินทรีย์ โดยเฉพาะการท�ามะพร้าวอินทรีย์เพื่อให้ได้น�้ำตำลมะพร้าวอินทรีย์ รวมไปถึงการส่งเสริมต่อยอดการท�าเกษตร
เชิงท่องเที่ยว เพื่อการขยายและเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายให้กับองค์กรเกษตรกร
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กลุมรวมใจพัฒนาการเกษตรเกาะแกว จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งองคกร : 61 หมู 5 ตําบลเกาะแกว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โครงการเลี้ยงแพะ
งบประมาณ งบอุดหนุน 30,000 บาท งบกูย มื 320,510 บาท
สมาชิก 92 คน สมาชิกเขารวมโครงการ 9 คน
กลุ่มร่วมใจพัฒนาการเกษตรเกาะแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ริเริ่มท�าการเกษตรในเขตเมืองภูเก็ต เริ่มแรก
ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงวัว และปลากะพงขาว มีตลาดที่สามารถจ�าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ตลาดเกษตรกร หน้าส�านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตทุกวันพุธและพฤหัสบดี,ตลาดประชารัฐ หน้า ธ.ก.ส.เมืองภูเก็ต
ทุกวันจันทร์และวันเสาร์ สมาชิกมองเห็นช่องทางการหารายได้เสริม จึงรวมกันเพื่อท�าการเกษตรในเขตเมืองภูเก็ตและ
ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นเงินอุดหนุน จ�านวน
30,000 บาท เพื่อจัดอบรมพัฒนาแผนแม่บทองค์กร และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยงวัว การผสมอาหารสัตว์
เมือ่ ปี พ.ศ. 2555 ได้รบั การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นเงินกูย้ มื จ�านวน 320,510 บาท
เพือ่ ด�าเนินโครงการเลีย้ งแพะเนือ้ เลีย้ งวัว เป็ดและไก่พนื้ เมือง ปัจจุบนั องค์กรเกษตรกรได้ชา� ระคืนเงินกูย้ มื แก่กองทุนฟืน้ ฟูฯ
ครบถ้วนแล้ว โดยองค์กรมีแพะทีเ่ ลีย้ งหมุนเวียนอยูจ่ า� นวน 50 ตัว มีพอ่ พันธุ์ จ�านวน 1 ตัว ผสมพันธุแ์ พะเอง โรงเรือนเลีย้ งแพะ
จ�านวน 1 โรงเรือน อาหารแพะได้มาจากกากถั่วเหลือง เปลือกจ�าปาดะ และอาหารเม็ด ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ด�าเนิน
กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและประสบผลส�าเร็จตามที่คาดหวังไว้
ผลผลิตและผลิตภัณฑขององคกรเกษตรกรประกอบดวย
1. แพะเนื้อ จ�าหน่ายแพะเนื้อมีชีวิตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง แพะที่สามารถจ�าหน่ายได้จะมี
น�้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 180 บาท
2. น�้านมแพะ น�้านมสด ราคาลิตรละ 100 บาท น�้านมแพะแบบนึ่ง ราคาลิตรละ 130 บาท และปัจจุบันมีการ
บรรจุใส่ขวดพร้อมดื่ม ปริมาณ 200 ซีซี ราคาขายส่งขวดละ 20 บาท ขายปลีกขวดละ 35 บาท ส่งจ�าหน่ายตามร้านค้า
ชุมชน ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป และสบู่นมแพะพิมพ์ส�าเร็จรูป ราคาจ�าหน่ายแพ็คละ 45 บาท
3. ปุยมูลแพะ จะน�าไปตากให้แห้งแล้วบรรจุใส่กระสอบ จ�าหน่ายกระสอบละ 40-50 บาท
นอกเหนือจำกกำรสนับสนุนเงินกูย มื ของกองทุนฟน ฟูและพัฒนำเกษตรกรแลว ในกำรด�ำเนินโครงกำรขององคกร
ยังไดรบั ควำมรวมมือจำกหนวยงำนรำชกำร เชน ส�ำนักงำนปศุสตั วอำ� เภอถลำง ดูแลดำนสุขภำพสัตว กำรฉีดวัคซีนปองกัน
โรคและกำรใหยำรักษำโรค และส�ำนักงำนเกษตรและสหกรณจังหวัดภูเก็ต
ในป 2556 องคกรไดรบั รำงวัลและถวยรำงวัลชนะเลิศ ในกำรประกวดแพะพันธุน มลูกผสมเพศผูฟ น แทไมเกิน 1 คู
ของจังหวัดภูเก็ต
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กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปศุสัตวพัฒนาเจริญกาวหนาภูทรายทองจังหวัดบึงกาฬ
ที่ตั้งองคกร : 18 หมู 14 ตําบลบานตอง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
โครงการเลี้ยงแพะเนื้อในสวนยางพารา
งบประมาณ งบอุดหนุน 30,000 บาท งบกูยืม 232,000 บาท
สมาชิก 72 คน ผูเขารวมโครงการจํานวน 35 คน

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ปศุสตั ว์พฒ
ั นาเจริญก้าวหน้าภูทรายทอง ขึน้ ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูฯ เมือ่ ปี 2559
สมาชิกองค์กรส่วนใหญ่มอี าชีพปลูกยางพารา ช่วงทีผ่ า่ นมาประสบปัญหาตกต�ำ่ ผลของการรวมกลุม่ ท�าให้เกษตรกรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไข และเล็งเห็นว่าการเลี้ยงแพะขุนเป็นอาชีพที่มีศักยภาพ จากการสอบถามจาก
ผูส้ ง่ ออกแพะไปยังประเทศลาวและเวียดนาม พบว่าแพะในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นโอกาสขององค์กร
ที่จะทดลองศึกษาการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา เพื่อเป็นแนวทางการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
ปี 2559 กลุ่มได้รับงบอุดหนุนโครงการเลี้ยงแพะขุนจ�าหน่าย จ�านวน 30,000 บาท จากส�านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร เพือ่ ซือ้ แพะแม่พนั ธุ์ จ�านวน 6 ตัว เวลาผ่านไป 1 ปี สามารถขยายพันธุ์ เลีย้ งและจ�าหน่ายแพะได้ 21 ตัว
เป็นเงิน 65,000 บาท และยังเหลือแพะแม่พันธุ์ 2 ตัว และลูกแพะ 3 ตัว ท�าให้องค์กรเชื่อมั่นว่าการเลี้ยงแพะสามารถ
คืนทุนและมีก�าไรมากกว่าเท่าตัวภายในเวลา 1 ปี มีต้นทุนค่าอาหารต�่ำ (ต้นกระถินที่ขึ้นตามข้างถนนและพื้นที่ว่างเปล่า)
อีกทั้งตลาดยังมีความต้องการสูง
ปี 2561 องค์กรจึงได้จดั ท�าโครงการเลีย้ งแพะเนือ้ ในสวนยางพาราและได้รบั อนุมตั ิ เงินกูย้ มื จ�านวน 232,000 บาท
มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจ�านวน 35 คน น�าไปซือ้ แพะแม่พนั ธุ์ 40 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว และลูกแพะ 40 ตัว เพือ่ ขุนจ�าหน่าย
เป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับสมาชิก นอกเหนือจากยางพาราซึ่งประสบปัญหาราคาตกต�่ำ ทั้งยังช่วยลดต้นทุน
การก�าจัดวัชพืชและได้ปุยจากมูลแพะอีกด้วย
ปจจุบัน สมำชิกองคกรผูเลี้ยงแพะขยำยเปน 45 คน มีแพะรวม 250 ตัว และมีเกษตรกรในเครือขำย อีก 69 คน
มีแพะรวม 950 ตัว โดยองคกรท�ำหนำทีร่ วบรวม และมีพอ คำมำรับซือ้ แพะมีชวี ติ ทีน่ ำ�้ หนัก 25-30 กิโลกรัม ในรำคำกิโลกรัม
ละ 100 - 120 บำท แตยังไมสำมำรถผลิตแพะไดเพียงพอตอควำมตองกำรของตลำด
ส�ำนักงำนกองทุนฟนฟูและพัฒนำเกษตร สำขำจังหวัดบึงกำฬ ไดท�ำหนำที่ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงๆ เพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำนฟำรม กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยง กำรจัดกำรเนื้อแพะ กำรแปรรูป เชน ไสกรอกแพะ
สมแพะ เนื้อแพะแดดเดียว
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กลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบานสวนแมทะจังหวัดลําปาง
ที่ตั้งองคกร : 72 หมู 3 หมูบานแมวะ ตําบลันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 52150
โครงการเชื้อเห็ดนางฟา
งบประมาณ งบอุดหนุน 30,000 บาท
สมาชิก 20 คน เขารวมโครงการจํานวน 18 คน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ มีชื่อเดิมว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่วะสามัคคี”
เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยการริเริม่ จากครูณฐั กานต์ วรรณทัศน์ ทีต่ อ้ งการให้ชาวบ้านในท้องถิน่ ได้มงี านท�า
มีอาชีพเสริมจากรายได้หลักคือการท�านา ท�าไร่ จึงได้รวมกลุ่มเพาะเห็ดขาย เน้นการเพาะเห็ดนางฟา ต่อมาปริมาณของ
เห็ดนางฟาเริ่มเยอะขึ้นส่งผลให้การจ�าหน่ายเห็ดได้ในราคาต�่าลงและขายไม่หมด จึงได้คิดค้นสูตรการท�าผลิตภัณฑ์อาหาร
จากเห็ดที่มีอยู่ในรูปแบบอื่นๆ จนในที่สุดก็ได้ผลิตภัณฑ์จากเห็ด คือ เห็ดทอดกรอบ เห็ดสวรรค์ เห็ดสามรส เห็ดแดดเดียว
เห็ดกรอบสอดไส้ธัญพืช ข้าวเกรียบเห็ด และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการนึ่งสุก เช่น แหนมเห็ด ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้
รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล�าปาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจกับส�านักงานเกษตรอ�าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล�าปาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 และในปี 2560 กลุ่มได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
กลุม่ ด�าเนินกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟาเพือ่ จ�าหน่ายและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมบริโภคแบบครบวงจร เป็นการน�าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการถนอมอาหารเพื่อการเก็บและคงคุณภาพได้นานขึ้น
และเป็นการพัฒนาให้ไปสู่ตลาดระดับสากล สามารถพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงกลุ่มได้น้อมน�าเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดย
การใช้แรงงาน ทุน และทรัพยากรในท้องถิ่นทั้งสิ้น ในปีแรกที่เริ่มต้นมีสมาชิกเข้าร่วมจ�านวน 10 คน สมาชิกร่วมลงทุน
คนละ 100 บาท/เดือน ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ได้รบั การรับรองคุณภาพการผลิต HACCP และ GMP จากสถาบันอาหาร
ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) จากส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้รบั การคัดเลือกเป็นสินค้า OTOP
ระดับ 4-5 ดาว กับทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต Primary GMP จากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Organic Thailand และได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ของส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล�าปาง
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ผลกำรด�ำเนินงำน
ดำนกำรจัดกำรหนี้ของเกษตรกร
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การจัดการหนี้ของเกษตรกร
ส�านักจัดการหนี้ของเกษตรกร มีบทบาทหน้าที่ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ตามที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรก�าหนด
ส�านักจัดการหนี้ของเกษตรกร มีอ�านาจหน้าที่และแบ่งส่วนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ. 2553 ดังนี้
ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร 1
รับผิดชอบ ก�ากับ ดูแล และให้ค�าปรึกษา ประสานงานกับส�านักงานสาขาจังหวัด ในการประนอมหนี้ เจรจากับ
สถาบันการเงินเพื่อช�าระหนี้แทนเกษตรกร และซื้อทรัพย์สินคืนจากเจ้าหนี้เดิม บุคคล นิติบุคคล หรือซื้อทรัพย์สินจากการ
ขายทอดตลาด
ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร 2
รับผิดชอบ ก�ากับ ดูแล และให้ค�าปรึกษา ประสานงานกับส�านักงานสาขาจังหวัด ในการประนอมหนี้ เจรจากับ
สถาบันเกษตรกรเพื่อการช�าระหนี้แทนเกษตรกร ในภูมิภาคที่ 1 และภูมิภาคที่ 3
ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร 3
รับผิดชอบ ก�ากับ ดูแล และให้ค�าปรึกษา ประสานงานกับส�านักงานสาขาจังหวัด ในการประนอมหนี้ เจรจากับ
สถาบันเกษตรกรเพื่อการช�าระหนี้แทนเกษตรกร ในภูมิภาคที่ 2 และภูมิภาคที่ 4
ส่วนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร
รับผิดชอบ การตรวจสอบมูลหนี้ จ�าแนกแยกประเภทหนี้ ทะเบียนลูกหนี้ วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างหนีข้ อง
เกษตรกร พร้อมทั้งศึกษาหาวิธีการและแนวทางการจัดการหนี้ การจัดท�าแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ส่วนบริหารสินทรัพย์
รับผิดชอบ การติดตามการช�าระหนีค้ นื กองทุนฟืน้ ฟูฯ ของเกษตรกร จัดเก็บเอกสารนิตกิ รรมสัญญาของเกษตรกร
จัดท�าทะเบียนสินทรัพย์ ดูแลรักษาและจัดการสินทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุนฟื้นฟูฯ

19

รายงานประจ�าป 2561

ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร
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ขั้นตอนการชําระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สหกรณ หนี้เกิน 5 แสนบาท สํานักจัดการหนี้ฯ เปนผูดําเนินการ
ส�ำนักงำนสำขำจังหวัด
ส�ำนักจัดกำรหนี้ฯ
สวนนโยบำยและแผน
สวนบัญชีและกำรเงิน
เลขำธิกำร
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ขั้นตอนการชําระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สหกรณ หนี้ไมเกิน 5 แสนบาท สาขาจังหวัดเปนผูดําเนินการ
ส�ำนักงำนสำขำจังหวัด
ส�ำนักจัดกำรหนี้ฯ
สวนนโยบำยและแผน
สวนบัญชีและกำรเงิน
เลขำธิกำร
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การดําเนินงาน
1. การขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร
เกษตรกรที่เป็นหนี้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูฯ จะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ
และประกาศที่ก�าหนดไว้ โดยในเบื้องต้นจะต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร เป็นหนี้ในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จึงจะสามารถยืน่ ค�าขอขึน้ ทะเบียนหนีต้ อ่ ส�านักงานสาขาจังหวัดทีอ่ งค์กรเกษตรกรทีต่ นเองสังกัดตัง้ อยู่
1.1 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร ตั้งแต่ปี 2546-2561
สถาบันการเงิน

ราย

โครงการส่งเสริมของรัฐ
ธ.ก.ส.
ธนาคารพาณิชย์
นิติบุคคลฯ
สหกรณ์การเกษตร
อื่นๆ

บัญชี
20,097
284,363
18,415
20,329
156,854
4,475
504,533

รวม

จ�านวนเงิน (บาท)
23,626
366,476
20,707
23,590
206,046
4,851
645,296

1,056,803,750.74
47,951,649,151.95
14,598,557,759.80
6,029,965,886.54
14,303,092,697.66
560,406,106.98
84,500,475,353.67

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

1.2 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร ประจ�าปี 2561
สถาบันการเงิน
โครงการส่งเสริมของรัฐ
ธ.ก.ส.
ธนาคารพาณิชย์
นิติบุคคลฯ
สหกรณ์การเกษตร
รวม

ราย

บัญชี
1
1,327
37
5
519
1,889

จ�านวนเงิน (บาท)
1
5,692
46
8
976
6,723

250,000.00
720,992,374.60
48,813,703.60
15,337,117.90
186,056,989.50
971,450,185.60

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
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2. การช�าระหนี้แทนเกษตรกร
เมือ่ เกษตรกรขึน้ ทะเบียนหนีถ้ กู ตองตำมกฎหมำยแลว เกษตรกรจะไดสทิ ธิจดั กำรหนีจ้ ำกกองทุนฟน ฟูฯ แตไมผกู มัด
ในทำงกฎหมำยกับกองทุนฟนฟูฯ เนื่องจำกกำรจะไดรับกำรช�ำระหนี้แทนหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับสถำบันกำรเงินเจำหนี้จะ
ยินยอมใหกองทุนฟนฟูฯ ช�ำระหนี้แทนตำมหลักเกณฑที่ก�ำหนดไวหรือไม
2.1 ผลกำรด�ำเนินกำรช�ำระหนี้แทนเกษตรกร ตั้งแตป 2549-2561
ล�าดับ

สถาบันเจ้าหนี้

1
2
3
4
5

ธ.ก.ส.
ธนาคารพาณิชย์
นิติบุคคล
สหกรณ์
เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ไว้ (NPA)
รวม

ราย
3,540
3,206
612
21,322
451
29,131

การช�าระหนี้แทน
บัญชี
จ�านวนเงิน
3,540 1,019,799,466.83
3,213 1,207,903,052.15
612
286,646,499.06
21,352 3,261,668,117.60
465
288,184,823.94
29,182 6,064,201,959.58
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ: เกษตรกรที่ได้รับการรับช�าระหนี้แทนและซื้อทรัพย์คืนทั้งหมด จ�านวน 29,131 ราย 29,182 บัญชี
แต่จ�านวนรายที่ช�าระหนี้แทนจริง จ�านวน 28,208 ราย 29,182 บัญชี สาเหตุที่ลดลงเนื่องจาก
1. เกษตรกรที่ได้รับช�าระหนี้ 1 สถาบันเจ้าหนี้ จ�านวน 27,287 ราย 27,287 บัญชี
2. เกษตรกรที่ได้รับช�าระหนี้มากกว่า 1 สถาบันเจ้าหนี้ จ�านวน 746 ราย 1,540 บัญชี
3. เกษตรกรที่ได้รับช�าระหนี้สถาบันเดียวกัน มากกว่าหนึ่งบัญชี จ�านวน 175 ราย 355 บัญชี

2.2 ผลการด�าเนินการช�าระหนี้แทนเกษตรกร ประจ�าปีงบประมาณ 2561
ล�าดับ
1
2
3
4
5

สถาบันเจ้าหนี้
ธ.ก.ส.
ธนาคารพาณิชย์
นิติบุคคล
สหกรณ์
เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ไว ้(NPA)
รวม

ราย
258
1
20
279

การช�าระหนี้แทน
บัญชี
จ�านวนเงิน
258
67,098,466.53
1
2,126,197.48
20
5,505,218.45
279
74,729,882.46
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
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3. การโอนหลักทรัพย์ค�้ำประกันให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั การช�าระหนีแ้ ทนแล้ว กรณีทมี่ หี ลักประกันจะต้องโอนหลักประกันมาเป็นของกองทุนฟืน้ ฟูฯ และ
เกษตรกรต้องท�าสัญญาเช่าซื้อกับกองทุนฟื้นฟูฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ในกรณีที่หลักประกันเป็นของบุคคลอื่น
เจ้าของหลักประกันจะต้องท�าหนังสือยินยอม (ทด.21) โอนหลักประกันให้กองทุนฟื้นฟูฯ
3.1 ผลการด�าเนินการโอนหลักทรัพย์ค�้ำประกันให้กองทุนฟื้นฟูฯ ตั้งแต่ปี 2549 - 2561
ล�าดับ

ประเภทหลักทรัพย์

1
2
3
4
5
6
7

โฉนดที่ดิน
ตราจอง
หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3)
หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 ก.)
หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 ข.)
บ้าน
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
รวม

จ�านวน
(แปลง)
17,978
20
470
2,511
12
13
2
21,006

ไร่
121,346
212
7,344
23,967
134
0
0
153,004

เนื้อที่
งาน
3
0
0
1
2
0
0
3

ตารางวา
47.4
22.4
65.2
0.3
9.0
0.0
0.0
44.3

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
หมำยเหตุ : 1. หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด มีเนื้อที่ 38.50 ตร.ม. สูง 2.45 เมตร
2. หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด มีเนื้อที่ 27.20 ตร.ม. สูง 2.90 เมตร

3.2 ผลกำรด�ำเนินกำรโอนหลักทรัพยค�้าประกันใหกองทุนฟนฟูฯ ในปงบประมำณ 2561
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 295 รำย
ล�ำดับ

ประเภทหลักทรัพย

1
2
3

โฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองกำรท�ำประโยชน (น.ส.3)
หนังสือรับรองกำรท�ำประโยชน (น.ส.3 ก.)
รวม

จ�ำนวน
(แปลง)
440
11
65
516

ไร
3,807
112
722
4,642

เนื้อที่
งำน
2
0
3
2

ตำรำงวำ
35.5
82.0
20.0
37.5

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
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4. การไถ่ถอนหลักประกันของเกษตรกรที่ช�าระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
หลักประกันของเกษตรกรทีโ่ อนมำเปนของกองทุนฟน ฟูฯ จะน�ำมำเก็บรักษำไวในหองนิรภัย เมือ่ เกษตรกรช�ำระหนีค้ นื
กองทุนฟน ฟูฯ ครบตำมสัญญำทีท่ ำ� ไวและหลักประกันตองอยูใ นควำมดูแลของกองทุนฟน ฟูฯ ไมนอ ยกวำ 5 ป เกษตรกรจะตอง
ยืน่ เรือ่ งขอไถถอนหลักประกันตอส�ำนักงำนสำขำจังหวัดเพือ่ สงเรือ่ งมำทีส่ ำ� นักจัดกำรหนีฯ้ เพือ่ เสนอเลขำธิกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
ตอไป
ในปีงบประมำณ 2561 กองทุนฟน ฟูฯ ไดดำ� เนินกำรโอนคืนหลักประกันใหกบั เกษตรกรทีช่ ำ� ระหนีป้ ด บัญชีเรียบรอยแลว
จ�ำนวน 1,118 รำย จ�ำนวน 1,586 แปลง รำยละเอียดดังนี้
ล�าดับ
1
2
3
4

ประเภทหลักทรัพย์
โฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองกำรท�ำประโยชน (น.ส.3)
หนังสือรับรองกำรท�ำประโยชน (น.ส.3 ก.)
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
รวม

จ�านวน
(แปลง)
1,361
28
196
1
1,586

ไร่
9,594
467
1,729
0
11,791

เนื้อที่
งาน
1
2
1
0
1

ตารางวา
99.6
43.0
24.8
0.0
67.4

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
หมายเหตุ : หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีเนื้อที่ประมาณ 38.50 ตารางเมตร สูง 2.45 เมตร

รายงานประจ�าป 2561
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5. การออกหนังสือบรรเทาทุกข์เพื่อชะลอการด�าเนินการทางกฎหมาย
เมือ่ เกษตรกรไดรบั กำรอนุมตั แิ ละเห็นชอบใหขนึ้ ทะเบียนหนีเ้ รียบรอยแลว หำกถูกสถำบันกำรเงินเจำหนี้
ฟองรองด�ำเนินคดี บังคับคดีขำยทอดตลำด และฟองรองลมละลำย ใหเกษตรกรแจงส�ำนักงำนสำขำจังหวัดเพื่อขอออก
หนังสือบรรเทำทุกขชะลอกำรด�ำเนินกำรทำงกฎหมำยออกไป เปนระยะตำมเวลำทีศ่ ำลหรือส�ำนักงำนบังคับคดีเห็นสมควร
เพื่อเปนกำรชะลอกำรด�ำเนินกำรใหเกษตรกรหำทำงแกไขปญหำของตนเอง หำกไมสำมำรถแกไขไดใหแจงกองทุนฟนฟูฯ
เขำไปเจรจำขอช�ำระหนี้แทนเกษตรกรตำมหลักเกณฑเงื่อนไขที่ก�ำหนดไวตอไป
ในปงบประมำณ 2561 มีเกษตรกรสมำชิกสงค�ำรองขอหนังสือบรรเทำทุกข จ�ำนวน 944 รำย
ส�ำนักจัดกำรหนี้ฯ ด�ำเนินกำรออกหนังสือบรรเทำทุกขใหเกษตรกรสมำชิกไดทุกรำย แตกำรชะลอกำรด�ำเนินกำร
ทำงกฎหมำยนั้นเปนกำรพิจำรณำของเจำหนี้แตละรำย รำยละเอียดแยกเปนรำยเดือนดังนี้
เดือน
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
รวม

สถาบันเจ้าหนี้
ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล
61
49
50
49
50
46
39
68
62
80
103
110
767

สหกรณ์
10
20
20
15
14
14
15
26
11
12
14
6
177

รวม
71
69
70
64
64
60
54
94
73
92
117
116
944

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
หมายเหตุ : กรณีสถาบันเจ้าหนีส้ หกรณ์ตงั้ แต่เดือนเมษายน - กันยายน 2561 ส�านักงานสาขาจังหวัดเป็นผูอ้ อกหนังสือบรรเทาทุกข์

27
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6. ขอมูลกำรส�ำรวจหนี้สินเกษตรกร
ผลการส�ารวจ
1. มารายงานตัว
1.1 ประสงค์ให้ กฟก. ช่วยเหลือ
1.2 ไม่ประสงค์ให้ กฟก. ช่วยเหลือ
2. ไมมารายงานตัว
รวมทั้งสิ้น

ราย
302,025
145,409
156,616
222,874
524,899

บัญชี
603,920
327,579
276,341
370,438
974,358

เงินต้นคงค้าง(บาท)
49,435,161,618.40
31,735,680,617.72
17,699,481,000.68
26,651,412,310.38
76,086,573,928.78

กรณีมำรำยงำนตัวแลว
แบบ
ตรวจสอบฯ
(ต.ส.)
ต.ส.1/1
ต.ส.1/2
ต.ส.1/3
ต.ส.1/4
ต.ส.1/5
ต.ส.1/6

มารายงานตัว
สถาบันการเงิน
ธ.ก.ส.
สหกรณ์
ธ.ออมสิน/
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธนาคาร/นิติบุคคล
โครงการส่งเสริมของรัฐ
อื่นๆ
รวม

ประสงค์ให้ กฟก. ช่วยเหลือ
ราย
สัญญา
เงินต้นคงค้าง
89,970 252,493 21,974,887,254.80
44,776 62,749 4,880,596,145.31
3,809

4,469

793,410,057.52

ไม่ประสงค์ให้ กฟก. ช่วยเหลือ
ราย
สัญญา
เงินต้นคงค้าง
90,081 193,197 13,343,299,589.78
51,139
65,713 2,508,610,789.80
3,745

4,413

238,851,581.06

4,107 4,755 3,873,673,112.27
7,167
578
683
41,191,970.51
663
2,169 2,430
171,922,077.31
3,821
145,409 327,579 31,735,680,617.72 156,616

8,169
767
4,082
276,341

1,493,029,925.09
22,797,249.04
92,891,865.91
17,699,481,000.68

7. รายงานการติดตามการช�าระเงินคืนของเกษตรกร ประจ�าปีงบประมาณ 2561
ร้อยละของจ�านวนที่ช�าระทั้งหมด

รายงานประจ�าป 2561
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เกษตรกรที่ไดรับการจัดการหนี้
และไดหลักทรัพยคืนจาก กฟก.

29
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นางอรสา คํ่าควร อายุ 57 ป
ที่อยู 48 หมู 5 ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดองคกร ศึกษาเรียนรูว สิ าหกิจชุมชนเขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสองคกร 3343010197

“จะเก็บรักษาที่ดินผืนนี้ไวเลี้ยงปากเลี้ยงทองลูกๆ ใหมีอยูมีกินตอไป”
“อรสำ ค�่ำควร” สมำชิก กฟก.จังหวัดศรีสะเกษ เล่าให้ฟังถึงที่มาของการเป็นหนี้ว่า เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2545
ตนเองเป็นหนีส้ หกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ�ากัด รวมยอดหนีท้ งั้ หมด 160,427.50 บาท เป็นเงินต้น 132,295 บาท
และดอกเบี้ยอีก 28,132.50 บำท ใชหลักประกัน น.ส.4 จ. เนื้อที่ 6 ไร 1 งำน 83 ตำรำงวำ เปนหลักทรัพยค�้ำประกัน
กูเงินสหกรณมำเพื่อลงทุนท�ำนำและขุดบอเลี้ยงปลำ พื้นที่ต�ำบลหนองไฮ จังหวัดศรีสะเกษ เจอปญหำภัยแลงทุกป
จึงจ�ำเปนตองขุดบอเพื่อใหมีน�้ำใชในกำรท�ำเกษตรและใชภำยในครอบครัว อีกทั้งยังเลี้ยงปลำสรำงรำยได้ในครัวเรือน
ไดอีกทำง มีภำระตองสงเสียลูกเรียนหนังสือจ�ำนวน 3 คน ทั้งในระดับมัธยมและปริญญำตรี ผลผลิตจำกกำรท�ำนำและ
เลีย้ งปลำไมไดเปนไปอยำงทีค่ ำดหวังไว บำงปประสบปญหำภัยแลง บำงปกเ็ จอปญหำน�ำ้ ทวม รำคำขำวตกต�ำ่ ไมเพียงพอ
ในกำรสงใชหนีใ้ หกบั สหกรณ จึงถูกเจำหนีฟ้ อ งรองด�ำเนินคดี เมือ่ ป พ.ศ. 2550 ไดรบั กำรชวยเหลือจำกส�ำนักงำนกองทุน
ฟนฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดศรีสะเกษ เขำมำช�ำระหนี้แทนใหกับสหกรณกำรเกษตรศรีสะเกษ จ�ำกัด สัญญำ
ตนเงิน 66,147.50 บำท ผอนช�ำระ 15 ปๆ ละ 4,770.81 บำท แตสง ช�ำระเงินคืน กฟก. แคเพียง 3 งวด ภำยในระยะเวลำ
8 ป จนช�ำระหนี้
ครบถวนตำมสัญญำและไดรับหลักทรัพยคืนแลวเมื่อชวงป พ.ศ 2560
หลังจำกที่ กฟก. จัดกำรช�ำระหนี้แทนใหแลว รูสึกดีใจและซำบซึ้งใจเปนอยำงยิ่ง เพรำะในขณะที่ กฟก. เขำมำ
จัดกำรหนี้ใหนั้น อยูในชวงที่เจำหนี้ก�ำลังบังคับคดี และก�ำลังจะถูกยึดทรัพย ในตอนนั้นมีควำมทุกข์ใจมำก นอนไมหลับ
กลัววำที่ดินแปลงนี้จะโดนยึด ไมมีรำยไดสงเสียลูก 3 คน ที่ก�ำลังเรียนหนังสือ รำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจำยประจ�ำวัน
พอไดรับแจงจำก กฟก. สำขำจังหวัดศรีสะเกษ วำไดช�ำระหนี้แทนใหแลว รู้สึกโล่งอกและดีใจจนบรรยายความรู้สึก
ออกมาเป็นค�าพูดไม่ได้ ความทุกข์ใจทัง้ หลายทีแ่ บกรับไว้หลายปีผอ่ นคลายลงในทันที กฟก.เข้ามาช่วยปลดล็อคความกังวล
ทัง้ ปวงทิง้ ไป เริม่ มีกำ� ลังใจในกำรด�ำเนินชีวติ และประกอบอำชีพสรำงรำยไดเพือ่ สงบุตรเรียนหนังสือตอ ตัง้ ใจวำเมือ่ บุตร
เรียนจบแลวจะไดมีงำนท�ำ สงเงินมำใชหนี้คืน กฟก. ใหหมดโดยเร็ว ใชเวลำท�ำงำนผอนเงินคืนให กฟก. เปนเวลำ 8 ปี
ตอนนี้ได้รับหลักทรัพย์คืนเรียบร้อยแล้ว
หลังจำกไดรบั หลักทรัพยคนื แลวตนเองและครอบครัวมีเปำหมำยวำจะใชชวี ติ ท�ำกำรเกษตรผสมผสำน เพือ่ ลดรำยจำย
ในกำรผลิต รวมทัง้ น�ำผลผลิตทีไ่ ด้ไปจ�ำหนำยเอง โดยใหพอ บำนน�ำไปจ�ำหนำยตำมหมูบ ำ นบริเวณใกลเคียง สวนหลักทรัพย
ที่ไดกลับคืนมำนั้นจะน�ำมำแบงใหลูกๆ ทั้ง 3 คน เพื่อเปนมรดกตกทอดใหลูกหลำนตอไป เกษตรกรอยำงเรำไมมี
ทรัพยสนิ อืน่ ใดนอกจำกทีด่ นิ ท�ำกำรเกษตร ตนเองไดยำ�้ กับลูกไว้วา่ ให้ใช้ประโยชนจำกทีผ่ นื นีใ้ นการเลีย้ งปากเลีย้ งท้องให้
ลูกมีอยู่มีกินต่อไป
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นางประเทือง อินมอญ อายุ 70 ป
ทีอ่ ยู 64/2 หมู 2 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สังกัดองคกร กลุมเกาะสุพรรณการเกษตร
รหัสองคกร 7743002098
“มีคนบอกวา กองทุนฟน ฟูฯ ไมมตี วั ตน แตตนเองเชือ่ มัน่ วามีจริงและชวยเหลือเกษตรกรไดจริง”
“ประเทือง อินมอญ” สมาชิก กฟก.จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นสมาชิกตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ กฟก. สังกัดองค์กรเกษตรกร
กลุ่มเกาะสุพรรณการเกษตร รหัสองค์กร 7743002098 ปัจจุบันประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัวเนื้อ สมาชิกในองค์กรได้
รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม งบอุดหนุน 30,000 บาท เพื่อจัดท�าโครงการเลี้ยงแพะ จากการได้ทดลองปฏิบัติจริงน�า
ไปสู่การต่อยอด โดยได้รับงบประมาณกู้ยืมจาก กฟก. อีกจ�านวน 286,364 บาท เนื่องจากสมาชิกมีความร่วมมือร่วมใจใน
การบริหารจัดการเงินทุนจนเกิดประโยชน์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน องค์กรมีความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี สร้าง
รายได้ให้กับสมาชิก
ประเทือง เปิดเผยถึงทีม่ าของการเป็นหนีแ้ ละได้รบั ความช่วยเหลือจาก กฟก. ว่า เริม่ กูย้ มื เงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สาขากุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2539 ใช้โฉนดทีด่ นิ 1 แปลง เนือ้ ที่ 2 งาน 12.7 ตารางวา เพือ่ ลงทุนซือ้ วัวขุน
มาเลีย้ ง จ�านวน 7 ตัว เลีย้ งประมาณ 1 ปี สามารถจ�าหน่ายได้กา� ไรจากการเลีย้ งบ้าง แต่ไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จา่ ยในบ้าน
ภาระที่หนักที่สุดคือต้องส่งน้องๆ เรียนหนังสือ จึงได้ตัดสินใจมาเลี้ยงวัวนมแทน เพราะคิดว่ารายได้จากการรีดนมวัวทุกวัน
น่าจะท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเก่า ในช่วง 3 ปีแรกผลผลิตจากน�้านมวัวสร้างรายได้ดีมาก แต่พอเริ่มปีที่ 4 คุณภาพน�้านม
ไม่ได้คุณภาพ โปรตีนในน�้านมต�่าลงกว่าเดิมมาก โรงงานไม่รับซื้อผลผลิต จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงวัวนมแบบฟาร์มมาตรฐาน
คิดว่าถ้าเปลีย่ นวิธกี ารเลีย้ งจะท�าให้นา�้ นมมีคณ
ุ ภาพดีขนึ้ แต่ตอ้ งลงทุนเพิม่ ด้วยการกูห้ นีย้ มื สินเพิม่ ขึน้ อีก ราคาน�า้ นมก็ขนึ้ ๆ
ลงๆ ตามกลไกตลาด หนีส้ นิ พอกพูน ส่งธนาคารไม่ไหว จนทีด่ นิ ทีจ่ า� นองไว้ถกู ประกาศขายทอดตลาด แต่โชคดีทเี่ ป็นสมาชิก
กฟก. อยู่ จึงได้รับสิทธิขอชะลอหนี้และได้รับการจัดการหนี้แทนเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 เป็นเงิน 65,466.98 บาท
ใช้เวลาผ่อนคืน กฟก. 10 ปี ช�าระงวดละ 6,912.14 บาท ตอนนี้ได้รับหลักทรัพย์คืนจาก กฟก. เรียบร้อยแล้ว
“ถ้าไม่มี กฟก. เข้ามาช่วยเหลือคิดว่าคงต้องขายทรัพย์สมบัตทิ ม่ี อี ยูเ่ พือ่ ใช้หนีใ้ ห้กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตอนนัน้
ในหมูบ่ า้ นมีกระแสไม่ดเี กีย่ วกับ กฟก. ว่าเป็นหน่วยงานไม่มตี วั ตน ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้จริง แต่โดยส่วนตัวยังเชือ่ มัน่ ว่า
กฟก.จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนได้จริง เพราะที่ผ่านมาติดต่อประสานงานกับพนักงานของ กฟก.ตลอด จนได้
รับสิทธิช�าระหนี้แทนให้จริง กระแสเหล่านั้นก็หายไป เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานที่มีตัวตนอยู่จริง หลังจากนี้
ก็จะตัง้ ใจและมุง่ มัน่ เก็บรักษาทีด่ นิ แปลงนีไ้ ว้เพือ่ เป็นมรดกส่งต่อให้ลกู ในระหว่างนีก้ แ็ บ่งพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ สร้างรายได้ดว้ ยการ
ให้สหกรณ์โคนมกุยบุรี จ�ากัด เช่าท�าโกดังเก็บสินค้าและอาหารสัตว์” ประเทืองกล่าว
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นายสุพรรณ ปนดอนตอง อายุ 76 ป
ทีอ่ ยู 51 หมู 4 ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
สังกัดองคกร กลุมสงเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร
รหัสองคกร 5143003032

“ขอบคุณกองทุนฟนฟูฯ เปนหนวยงานที่ชวยเหลือเกษตรกร
ใหรอดพนจากปญหาเรื่องหนี้และฟนฟูชีวิตใหมอีกครั้ง”
หนี้ก้อนแรกในชีวิตคือหนี้ที่เกิดจากการลงทุนท�าสวนล�าไย ลงทุนสูงแต่ราคาผลผลิตตกต�่ำ เสี่ยงต่อโรคระบาด
บางปีแล้งหนักจนล�าไยไม่ออกดอก บางปีก็เจอฝนหนักดอกร่วงไม่ติดผล ขาดทุนซ�้ำๆ แต่ก็ยังคงต้องเดินหน้าท�าสวนล�าไย
ต่อไป เพราะสภาพพื้นที่และเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรภาคเหนือ จะหันไปปลูกอย่างอื่นก็ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มากพอ “สุพรรณ ปันดอนตอง” เกษตรกรจังหวัดล�าพูนในวัย 76 ปี เล่าให้ฟังถึงสาเหตุของการเป็นหนี้ว่า ตอนนั้นน�า
โฉนดที่ดิน 5 แปลง เนื้อที่กว่า 5 ไร่ ไปจ�านองกู้เงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาลงทุนท�าสวนล�าไย 20 ไร่ ปีไหนที่ได้ก�าไร
ก็พอมีสง่ ธนาคารได้ ส่วนใหญ่จะขาดทุนสะสมเกือบทุกปี จึงเริม่ หันมาลงทุนซือ้ กระเทียม หอมแดง เพือ่ ขายส่ง ท�าได้สกั พัก
ขาดทุนเหมือนเดิม เพราะมีปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด ราคาหอมกระเทียมต�่ำมาก จากลูกค้าชั้นดีกลายเป็นหนี้เสีย
เงินที่มีถูกจ่ายเป็นค่าปรับบ้าง พอมีจ่ายค่าดอกเบี้ยบ้าง แต่ไม่มีเงินไปตัดต้นเงินกู้
ภาระที่ต้องแบกรับคือการหาเงินส่งธนาคารและค่าใช้จ่ายของลูกที่ก�าลังเรียนหนังสืออีก 3 คน ตนจึงจ�าเป็นต้อง
ย้ายถิน่ ฐานไปรับจ้างวาดรูปตามโบสถ์วดั ต่างๆ ให้ภรรยาดูแลลูกแทน ได้เงินมาก็สง่ ให้ทางบ้าน พอส�าหรับค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน
แต่ไม่พอที่จะใช้หนี้ ถูก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฟองด�าเนินคดี กลุ้มใจจนแทบจะมองไม่เห็นทางออก คิดว่าที่ดิน 5 แปลง
นัน้ ต้องโดนยึดแน่นอน แต่โชคดีได้รับทราบข่าวมาว่ามีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องหนี้ให้เกษตรกรที่กู้ไปเพื่อลงทุน
ท�าการเกษตร คือ กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงได้เข้าไปติดต่อกับจังหวัดล�าพูน สมัครเป็นสมาชิกและขึน้ ทะเบียนหนี้
แจ้งจ�านวนหนีส้ นิ ให้ กฟก. ช่วยเหลือตามขัน้ ตอน เบือ้ งต้นในระหว่างทีอ่ ยูใ่ นช่วงบังคับคดีนนั้ กฟก.ได้ออกหนังสือบรรเทาทุกข์
เพือ่ ชะลอความเดือดร้อนให้กอ่ น จนได้รบั การช่วยเหลือช�าระหนีแ้ ทน เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ยอดหนี้ 227,474.82 บาท
โดยต้องผ่อนช�าระคืน กฟก. เป็นเวลา 11 ปี รวมส่งปีละ 13,911.62 บาท ตนเองช�าระหนี้คืนทุกปี จนได้รับหลักทรัพย์
จ�านวน 5 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา คืนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
“กฟก.ให้โอกาสครอบครัวของเราได้แก้ตวั ในเรือ่ งหนี้ ถ้าไม่ได้รบั โอกาสในครัง้ นัน้ ทีด่ นิ ทีม่ อี ยูค่ งถูกธนาคารยึดทีด่ นิ
ไปแล้ว อีกทั้งยังให้โอกาสได้ฟื้นฟูอาชีพ สนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนในการท�าโครงการท�าปุยหมักชีวภาพ
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร เป็นการเรียนรูก้ ารท�างานภายใต้กลุม่ องค์กร ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารท�าปุย หมัก ไปใช้ภายใน
สวนล�าไย สวนมะม่วง ส่งผลให้ลดต้นทุนในการผลิต เรียกว่าให้โอกาสสองต่อ ต้องขอบคุณหน่วยงานทีช่ ว่ ยเหลือเกษตรกร
ให้รอดพ้นปัญหาเรื่องหนี้และฟื้นฟูชีวิตใหม่อีกครั้ง”
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นายสายัน เลขทิพย อายุ 61 ป
ที่อยู เลขที่ 53/3 หมูที่ 4 ตําบลปากนคร
อําเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดองคกร กลุมเครือขายสหกรณประมงบานนางพระยา
จํากัด รหัสองคกร 8043000794
“ตนไมเคยคางคาผอนสงเลย คิดอยูเ สมอวาภาระหนีล้ ดนอยลงกวาเดิมมาก
ทัง้ เงินตนและดอกเบีย้ ลดลงไปกวาครึง่ จึงตองมีวนิ ยั ใชคนื หนีใ้ ห กฟก.หมดตามสัญญาใหได”
“สายัน เลขทิพย์” เกษตรกรประมงริมชายฝัง ทะเลทางภาคใต้ สมาชิกกลุม่ เครือข่ายสหกรณ์ประมงบ้านนางพระยา
จ�ากัด มีอาชีพเลีย้ งกุง้ เป็นอาชีพหลัก และออกทะเลหาสัตว์ทะเลเป็นอาชีพเสริม บอกเล่าเรือ่ งราวสาเหตุทที่ า� ให้เป็นหนีว้ า่
ได้กู้เงินจากสหกรณ์ประมงบ้านนางเจ้าพระยา จ�ากัด จ�านวนเงินประมาณ 100,000 บาท ใช้โฉนดที่ดินของบิดาเป็น
หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน เนือ้ ที่ 5 ไร่ 41 ตารางวา น�าเงินมาลงทุนเลีย้ งกุง้ ขาว ในช่วงแรกขายได้ราคาดีมาก กิโลละไม่ตำ�่ กว่า 100 บาท
รายได้พอใช้จา่ ยในครัวเรือน และเพียงพอส�าหรับส่งลูกเรียนหนังสือ 3 คน แต่ในปี พ.ศ. 2544 ประสบปัญหาราคาผลผลิต
ตกต�ำ่ มาก กุง้ ขาวราคาตกเหลือกิโลกรัมละ 50 บาท เริม่ ขาดทุนสะสมตัง้ แต่ปนี นั้ เป็นต้นมา จนต้องหันมาเลีย้ งปลานิลแทน
ซึง่ ขณะนัน้ ยังไม่คอ่ ยมีเกษตรกรรายอืน่ เลีย้ งปลานิลกันมากนัก พอตนเองเลีย้ งไปได้สกั ระยะ เริม่ มีเพือ่ นบ้านทีข่ าดทุนจาก
เลีย้ งกุง้ ขาวหันมาเลีย้ งปลานิลแทน จนเริม่ ไม่มตี ลาดจ�าหน่าย ก็ใช้วธิ กี ารขายปลีก จับปลาเร่ขายตามหมูบ่ า้ นบริเวณใกล้เคียง
ท�าได้ไม่นานต้องเลิกท�าเพราะขาดทุนไม่คุ้มค่ำน�้ำมันและค่าแรง รายได้ไม่เพียงพอต่อการช�าระหนี้คืนสหกรณ์ ต้องแบกรับ
ภาระดอกเบี้ยปีละเป็นหมื่น
จากการติดตามข่าวสารของ กฟก.อยูต่ ลอด จึงทราบว่าหากเกษตรกรเป็นหนีเ้ ร่งด่วน อยูใ่ นขัน้ ถูกด�าเนินคดี ฟองร้อง
ยึดทรัพย์ หรือขายทอดตลาด กฟก.จะให้การช่วยเหลือช�าระหนีแ้ ทนให้เกษตรกรทีเ่ ดือดร้อน จึงได้ประสานงานกับประธานกลุม่
ที่สังกัดอยู่ เข้าติดต่อกับ กฟก. ขอขึ้นทะเบียนหนี้ รอคอยความช่วยเหลือจาก กฟก. อยู่ประมาณ 1 ปีเศษ กฟก. ก็เข้ามา
ช�าระหนีแ้ ทนให้เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2552 เป็นเงินทัง้ สิน้ 101,402 บาท แบ่งเป็นต้นเงิน 70,000 บาท ดอกเบีย้ 31,402 บาท
และได้ทา� สัญญาผ่อนช�าระคืน กฟก. เป็นระยะเวลา 10 ปี ปีละ 3,695 บาท ตลอดระยะเวลา 10 งวดทีต่ อ้ งใช้หนีค้ นื กฟก. นัน้
ตนเองไม่เคยค้างค่าผ่อนส่งเลย คิดอยู่เสมอว่าภาระหนี้ลดน้อยลงกว่าเดิมมาก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยลดลงไปกว่าครึ่ง
จะต้องมีวินัยใช้คืนหนี้ให้หมดตามสัญญาให้ได้
ในวันทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือจาก กฟก. เข้ามาจัดการหนีแ้ ทนให้นนั้ รูส้ กึ ดีใจมาก ภาระหนีส้ นิ ทีเ่ คยแบกไว้กว่า 10 ปี
มีหน่วยงานที่เข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนให้แล้ว ดอกเบี้ยถูกมากเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินแห่งอื่น ลดภาระของ
ครอบครัวได้มาก มั่นใจแน่นอนว่าที่ดินของบิดาจะไม่ถูกยึด เพราะมี กฟก. เข้ามาดูแลรักษาที่ดินท�ากินให้ จนผ่อนช�าระหนี้
ครบถ้วนตามสัญญา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ดินแปลงนี้ก็กลับมาอยู่กับบิดาอีกครั้ง นับเป็นความสุขอีกครั้งของ
ครอบครัว ตอนนีเ้ นือ้ ทีก่ ว่า 5 ไร่ ยังคงเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้กบั ทุกชีวติ ในครอบครัว ชีวติ มีความสุขแบบพอเพียง
ทีด่ นิ แปลงนีก้ จ็ ะส่งต่อให้ลกู ทัง้ 3 คนต่อไป ขอบคุณ กฟก. ทีช่ ว่ ยดูแลชีวติ และทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นทีด่ นิ ผืนสุดท้ายให้ครอบครัวของเรา
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งบประมาณ
และการบริหารดานการเงิน
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ภาพกิจกรรม
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ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนฟนฟูและพัฒนำเกษตรกรเฉพำะกิจ

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เฉพาะกิ จ ประชุ ม เพื่ อ ก� า หนดนโยบายและแก้ ไ ข
ป ญ หาของกองทุ น ฟื ้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร
ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 26/2560
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อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อปรับปรุงวิธีกำรตรวจสอบ กลั่นกรอง ขอมูลหนี้สินเกษตรกร
และเตรียมควำมพรอมกำรส�ำรวจขอมูลหนี้สินเกษตรกร ระยะที่ 2
ณ โรงแรมเซ็นทรำ ศูนยรำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรม
พนักงานกองทุนฟืน้ ฟูฯ เพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารตรวจสอบ
กลัน่ กรองข้อมูลหนีส้ นิ เกษตรกรทีส่ า� รวจแล้วใน ระยะที่ 1
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และรวมกันสรุปประเด็น
ปญหาอุปสรรค น�าไปสูการปรับปรุงแก้ไข การส�ารวจ
ระยะที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โครงกำรฝกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยในองคกร
ณ โรงแรมไมดำ ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหำนคร

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ
บริหารการจัดการภายในองค์กรให้เป็นระบบ จึงได้จดั
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรทัว่ ประเทศ
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ลงนำมควำมรวมมือระหวำงส�ำนักงำนกองทุนฟนฟูและพัฒนำเกษตรกร
กับบริษัทหองปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เพื่ อ ร ว มสนั บ สนุ น ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานสิ น ค้ า
การเกษตร การขออนุญาตตามกฎหมาย และการตรวจ
วิเคราะห์ให้แกผปู้ ระกอบการและเกษตรกรไทยทัว่ ประเทศ
พร้อมเข้าเยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ าร สาขากรุงเทพฯ
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ประชุมติดตำมกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน

นายสไกร พิมพ์บึง รักษาการในต�าแหนงเลขาธิการ
ส�านักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร ติดตามการ
ปฏิบตั งิ านของส�านักงานกองทุนฟืน้ ฟูฯ สาขาจังหวัด
20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ ก�าหนด
แนวทางการบริหารงานในปงบประมาณ 2561
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กิจกรรมประสำนควำมรวมมือกับหนวยงำนภำยนอก

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีการ
ประสานความสัมพันธ์กับหนวยงานภาครัฐและภาค
เอกชนเพือ่ ผลักดันการด�าเนินงานตามภารกิจของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
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คณะผูจัดท�ำ
1. นายสไกร
2. นายรัตนกุล
3. นางสาวธนวัน
4. นายประยงค์
5. นายมนัส
6. นางสาวกิรากร
7. นางสาวนันท์นพิน

47

รายงานประจ�าป 2561

พิมพ์บึง
โพธิ
บัวหลวงงาม
อัฒจักร
วงษ์จันทร์
อภิสรากรกุล
จรงค์หนู
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