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ค�ำน�ำ
	 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2542	และ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2544	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การรวมกลุม่ของเกษตรกรในการพฒันาคุณภาพชวีติและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร	 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการฟ้ืนฟูและพฒันาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร	พฒันาความรู ้

ในด้านการเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม	สร้างความเข้มแข็ง 

ให้เกษตรกรพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่าง

เกษตรกร	และด�าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบของเกษตรกร

	 รายงานประจ�าปี	2562	จดัท�าขึน้เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงานของส�านกังานกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประกอบด้วย	 ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	 

การจัดการหนีข้องเกษตรกร	การรักษาทีด่นิท�ากนิไว้ให้เกษตรกรภายหลงัจากทีเ่กษตรกร

ช�าระหนี้คืน	 กฟก.	 ครบถ้วนตามสัญญา	 ตัวอย่างองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณ 

ในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรจนเกิดความเข้มแข็ง	 ตัวอย่างเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับ 

การช�าระหน้ีแทน	งบการเงนิ	และภาพกจิกรรมทีส่�าคญัในปี	2562	จงึหวงัเปนอย่างยิง่ว่า 

รายงานประจ�าปีฉบับนี	้จะเปนประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผูท้ีส่นใจน�าไปใช้ได้ 

ตามสมควร

	 	 	 	 	 	 ส�านกังานกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร

	 	 	 	 	 	 	 					กันยายน	2562





ประวัติความเป็นมา 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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ตัวอย่างองค์กรเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จ

ผลการด�าเนินงานด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร

เกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้
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	 กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	จดัตัง้ตามพระราชบญัญตักิองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันา 

เกษตรกร	พ.ศ.	2542	ซึง่พระราชบญัญตัดัิงกล่าว	เกดิจากการต่อสูเ้รยีกร้องของเกษตรกร	

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนอื	ทีต้่องการให้รัฐบาลจดัตัง้กองทนุฟ้ืนฟชูวีติเกษตรกร	 

รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	 ตั้งแต่ปี	 2536	 จนกระทั่งปี	 2542	 

รัฐสภาจึงได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 และประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2542

	 เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี	้คอื	การพฒันาการเกษตรทีผ่่านมา	

เปนการก�าหนดนโยบายโดยทางราชการ	 ซ่ึงไม่ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เปนเจ้าของ

ปัญหาโดยตรง	 ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายเพื่อพัฒนา

สภาพความเปนอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง	จึงท�าให้ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จรงิ	ด้วยเหตดุงักล่าว	จงึจ�าเปนต้อง

จัดตั้งองค์กรท่ีรับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเปนอิสระ	

โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการในระดับก�าหนดนโยบาย	ผู้ปฏิบัติการ	 

นกัวชิาการ	และเกษตรกรเปนผูก้�าหนดนโยบายในการบรหิารการสนบัสนนุจากกองทนุ	

และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเปนองค์กร

เกษตรกร	เพือ่ท�าแผนและโครงการในการขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุ	ซึง่จะมรีะบบ

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการเพ่ือให้การฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและ

ความเปนอยูข่องเกษตรกรสมัฤทธิผ์ลตามความมุง่หวงัของการจัดให้มกีองทนุ	จงึจ�าเปน

ต้องตราพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขึ้น

	 ต่อมา	ในปี	2544	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื ้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2542	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	2544	 โดยมีเหตุผลในการประกาศ

ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา 

เกษตรกร	พ.ศ.	2542	ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบ 

ผลส�าเร็จไว้อย่างชัดเจน	 เกษตรกรที่เปนหนี้ในระบบ	 เปนเหตุให้เกษตรกรเหล่านั้น

ไม่มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพ	 และด�ารงชีวิตในด้านเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง	 จึงจ�าเปนต้อง 

ตราพระราชบัญญัตินี้

ประวตัคิวำมเป็นมำของ กฟก.
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วสิยัทศันแ์ละพันธกจิ

พันธกจิ

วสิยัทศัน์
	 เปนองค์กรที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 

มเีกษตรกรเปนศนูย์กลางของการพฒันา	โดยส่งเสรมิกระบวนการ

พฒันาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งรวมกนัเปนเครือข่าย	จัดการหนี ้

ของเกษตรกรในระดับองค์กรโดยการบริหารจัดการส�านักงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล

	 1.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

	 2.	ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

ของเกษตรกร

	 3.	พฒันาความรูใ้นด้านการเกษตรกรรม	หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง 

กับเกษตรกรรม	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร

	 4.	พฒันาศกัยภาพในการพึง่ตนเองและเกือ้กลูซึง่กนัและกนั

ระหว่างเกษตรกร

6 ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
The Office of Farmer’s Reconstruction and Development Fund



ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการพัฒนาองค์กร
เกษตรกรให้เข้มแข็งและรวมกันเป็นเครือข่าย 
มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการหนีข้องเกษตรกร
ในระดับองค์กร มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่

พัฒนาระบบการบริหารจัดการส�านักงานให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่

บริหารการตลาด มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่

1.	ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร

2.	ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 	

3.	พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร

4.	พฒันาศกัยภาพในการพึง่พาตนเองและเกือ้กลูซึง่กนัและกนัระหว่างเกษตรกร

1.	แก้ไขปัญหาหนี้ปกติของเกษตรกร

2.	สนับสนุนการจัดการหนี้ของเกษตรกร	 	

3.	ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ	ประกาศ	หลักเกณฑ์ที่เปนปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการหนี้

4.	เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการหนี้	

1.	เพิ่มสมรรถนะการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์	 	 	 	 	

2.	ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	 	 	 	 	 	

3.	ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 	 	 	

4.	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

1.	สร้างแบรนด์อิมเมจของสินค้าเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ	

2.	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ	ให้เปนมาตรฐาน	

3.	ส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ	 	 	

4.	พัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดให้แก่บุคคลของกองทุนฯ

ยทุธศำสตรท์ี่  

ยทุธศำสตรท์ี่  

ยทุธศำสตรท์ี่  

ยทุธศำสตรท์ี่  

1

2

3

4
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ผลกำรด�ำเนนิงำน
ตำมค�ำสัง่ คสช.

ประจ�ำปีงบประมำณ 2562
(ระหวำ่ง 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)



	 จากการทีก่องทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรได้ให้ความ

ช่วยเหลอืเกษตรกรโดยการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกรน้ันมคีวาม

จ�าเปนต้องเร่งด�าเนนิการแก้ไขปัญหา	โดยเฉพาะกรณทีีเ่ปน

หนี้สินเร่งด่วนอันเกิดจากหน้ีท่ีเกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย

หนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้	 และบังคับคดี	 และ

หนีท้ีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิคดแีต่ด้วยเหตทุีก่ารด�าเนนิการ 

ที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 อันเนื่อง

แต่งตัง้คณะกรรมกำรกองทนุฟื้นฟู
และพัฒนำเกษตรกรเฉพำะกจิ ประกอบดว้ย 

	 1.	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปนประธานกรรมการ	

	 2.	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปนรองประธานกรรมการ	

	 3.	ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี		เปนกรรมการ

	 4.	ปลัดกระทรวงกลาโหม		เปนกรรมการ

	 5.	ปลัดกระทรวงการคลัง	เปนกรรมการ

	 6.	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปนกรรมการ

	 7.	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เปนกรรมการ

	 8.	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	เปนกรรมการ

	 9.	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เปนกรรมการ

	 10.	ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	เปนกรรมการ

	 11.	ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	เปนกรรมการ

	 12.	ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	เปนกรรมการ	

	 13.	เลขาธิการส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	เปนกรรมการและเลขานุการ

 

	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งรองเลขาธิการส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

จ�านวนหนึ่งคนและผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ�านวนหนึ่งคนเปนผู้ช่วยเลขานุการ

มาจากปัญหาเรื่องโครงสร้างของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	มอีงค์ประกอบทีไ่ม่สอดคล้องกบัความเดอืดร้อน 

ของเกษตรกร	 ท�าให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ 

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรหยดุชะงกัและไม่สามารถ 

ด�าเนินการต่อไปได้อย่างทันท่วงที	 เพื่อเปนการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรให้เปนไปอย่างรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ	คสช.จึงมีค�าสั่งค�าสั่งที่	26/2560	

นโยบำยกำรแกไ้ขปญัหำ
กองทนุฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร 
โดย คสช. ตำมค�ำสัง่ที ่26/2560
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	 ตามทีไ่ด้มีค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

ที่	 26/2560	 ลงวันท่ี	 18	 พฤษภาคม	พุทธศักราช	 2560	

เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร	 ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจขึ้นคณะหนึ่ง	

ประกอบด้วย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เปนประธาน	มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเปนกรรมการ	

มีเลขาธิการส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

เปนกรรมการและเลขานกุาร	มอี�านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 ในส่วนที่เปน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	 คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	 และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร	 

โดยให้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามค�าสัง่เปนระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสบิวัน 

เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาให้ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกรด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีที่ก�าหนดไว ้

เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	 คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	 และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร	 

ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	

 คณะกรรมการกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

เฉพาะกจิ	ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ 

แห่งชาติ	ที่	26/2560	เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาหนึ่งร้อย 

แปดสิบวัน	 เมื่อวันที่	 13	 พฤศจิกายน	 2560	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้เสนอคณะรัฐมนตรี

เ พ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน ้าที่ของ 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ	

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบรวม	2	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	 1	 เม่ือวันที่	 7	 พฤศจิกายน	 2560	 นับตั้งแต่

วันที่	 14	 พฤศจิกายน	 2560	 –	 12	 พฤษภาคม	 2561	 

เปนระยะเวลา	180	วัน	

	 ครั้งที่	 2	 เมื่อวันที่	 8	 พฤษภาคม	 2561	 นับจาก

วันท่ี	 13	 พฤษภาคม	 2561	 –	 8	 พฤศจิกายน	 2561	 

เปนระยะเวลา	180	วนั	โดยให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟแูละ

พฒันาเกษตรกรเฉพาะกจิเร่งรดัและตดิตามการด�าเนนิการ 

ตามแผนการแก้ไขปัญหา	 การด�าเนินงานของกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

ที่ก�าหนดด้วย	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้พิจารณาเห็นว่า

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ	 

ได้ด�าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายตามค�าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 26/2560	 เสร็จสิ้นแล้ว 

รวม	3	ประการ	ได้แก่	การแก้ไขปัญหาหนีส้นิและความเดอืดร้อน 

ของเกษตรกร	ศกึษาปัญหาการด�าเนินงานของกองทนุฟ้ืนฟู

และพัฒนาเกษตรกร	 และแนวทางการแก้ไขปัญหาและ 

การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	 จึงได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 6	

พฤศจิกายน	2561	ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ

	 1)	 รับทราบสรุปผลการปฏิบัติหน ้าที่ของคณะ 

กรรมการกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ	

ระหว่างวันที่	18	พฤษภาคม	2560	ถึงวันที่	8	พฤศจิกายน	

2561	

	 2)	 รับทราบการยุติภารกิจของคณะกรรมการกองทุน 

ฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรเฉพาะกจิ	และให้มกีารด�าเนนิการ 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	และคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องตามพระราชบัญญัติ 

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	ทัง้นี	้ให้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ

ส�านักงบประมาณไปด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	

	 ในระหว่างทีย่งัไม่มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการกองทนุ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 คณะกรรมการบริหารกองทุน

ผลกำรด�ำเนนิงำน
คณะกรรมกำรกองทนุฟื้นฟู
และพัฒนำเกษตรกรเฉพำะกจิ
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ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 และคณะกรรมการจัดการ

หนี้ของเกษตรกร	 ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและ

พฒันาเกษตรกร	ให้คณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันา

เกษตรกรเฉพาะกิจ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งหัวหน้า 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่26/2560	ข้อ	8	วรรคสาม	

ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 การแก้ไขปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนของ

เกษตรกร

	 1)	กรณีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ ์

จดัการหนีข้องเกษตรกร	พ.ศ.	2560	คณะกรรมการกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ	 ได้อนุมัติให้กองทุน

ฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรช�าระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว	

จ�านวน	434	ราย	เปนเงิน	142.15	ล้านบาท

	 2)	กรณีเกษตรกรขาดคุณสมบัติไม ่ เป นไปตาม 

หลักเกณฑ์จัดการหนี้ของเกษตรกร	พ.ศ.	2560	กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ	ได้เปนตัวกลางในการเจรจากับ

เจ้าหน้ีแต่ละสถาบันจนได้ข้อสรุป	 สามารถก�าหนดให้เปน

แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรลูกหนี้	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 ลูกหนี้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 มีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนหน้ีเกษตรกร	 และเปนหนี้ที่

ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (NPLs)	ก่อนวันที่	31	ธันวาคม	2560	

จ�านวน	36,605	ราย	วงเงินที่เปนหนี้	6,382.67	ล้านบาท	

ดอกเบี้ยคงค้าง	3,829.38	ล้านบาท	กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

สมาชกิกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรอย่างยัง่ยนื	(ลกูหนี	้ 

ธ.ก.ส.)	 และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการดังกล่าว	 เมื่อ

วันที่	2	ตุลาคม	2561	โดย	ธ.ก.ส.	ได้กลั่นกรองตรวจสอบ

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมีผู้ประสงค์เข้าร่วมจ�านวน	

18,149	ราย	คิดเปนร้อยละ	49.58	และไม่ประสงค์เข้าร่วม 

โครงการ	 14,856	 ราย	 คิดเปนร้อยละ	 40.58	 และ 

อยู่ระหว่างแสดงความประสงค์	3,600	ราย	คิดเปนร้อยละ	 

9.83	 โดยจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	 3	 ปี	 (วันที่	 2	

ตุลาคม	2561	ถึงวันที่	 30	กันยายน	2564)	ทั้งนี้	 ลูกหนี้

ของ	ธ.ก.ส.	ทีเ่ปนสมาชกิกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 

ดงักล่าวเปนลกูหนีเ้กษตรกรรายย่อยและเปนหนีท้ีใ่ช้บคุคล

ค�้าประกันเปนส่วนใหญ่	 ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถเข้าไปจัดการหนี้ได้

	 	 (ข)	 ลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ท่ีเปนสมาชิก

สมาคมธนาคารไทยมีจ�านวน	 573	 ราย	 วงเงินเปนหนี	้

383.45	 ล้านบาท	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เจรจา

กับสมาคมธนาคารไทยแล้ว	 และธนาคารที่เปนสมาชิก	 

ได้รบัการยนืยนัว่ายนิดลีดหน้ีให้เกษตรกร	โดยให้ช�าระเพยีง

ร้อยละ	50	ของเงนิต้นคงค้างเพยีงครัง้เดยีว	ภายในวนัที	่30	

มถินุายน	2562	ซึง่มเีกษตรกรปิดบญัชด้ีวยตนเองกับเจ้าหนี้

ตามเง่ือนไขของสมาคมธนาคารไทยจ�านวนหนึง่	นอกจากนี้

ยงัได้รบัความช่วยเหลอืจากกองทนุหมนุเวยีนเพือ่การกู้ยมื

แก่เกษตรกรและผู้ยากจน	จ�านวน	20	ราย	และอยูร่ะหว่าง

ขั้นตอนการด�าเนินการอีก	จ�านวน	41	ราย	

 

 การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

	 คณะกรรมการกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

เฉพาะกิจ	 เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขปัญหาพระราชบัญญัติ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	 2542	 และแก้ไข 

เพิม่เติม	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2544	จ�านวน	3	มาตรา	คือ	มาตรา	

16	มาตรา	23	และมาตรา	37/9	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

ในคราวประชุมเมื่อวันที่	 21	 พฤษภาคม	 2562	 อนุมัติ

หลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	 (ฉบับที่...)	 พ.ศ.	 ....	 และให้ส่งส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเพือ่ด�าเนนิการต่อไป	 

โดยให้รับความคิดเห็นของกระทรวงการคลัง	 ส�านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และส�านัก 

งบประมาณ	ไปพิจารณาด�าเนินการด้วย

 

	 การบริหารจัดการระบบงานของส�านักงานกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	

	 คณะกรรมการกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เฉพาะกิจ	 ได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการด�าเนินงาน

ของส�านกังานกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร	ตามค�าสัง่ 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	26/2560	ลงวันที่	

18	 พฤษภาคม	พุทธศักราช	 2560	 เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีประสิทธิภาพ	และ

เพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ	ดังนี้	

	 	 1)	 อนุมัติใช้คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	

และให้ประกาศส�านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร	
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เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

	 	 2)		ด�าเนนิการใช้ระเบียบกระทรวงการคลงั	ว่าด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560

	 	 3)	ด�าเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมและฐาน

ข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารและการจัดการข้อมูล

	 การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

	 1)	 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เฉพาะกจิ	ได้อนมุตัโิครงการฟ้ืนฟอูาชพีให้กบักลุม่เกษตรกร

บ้านแหลมยาง	 จังหวัดนครสวรรค์	 สมาชิกเข้าร ่วม

โครงการ	จ�านวน	425	ราย	วงเงิน	15	ล้านบาท	ซึ่งเปน 

โครงการน�าร่องโดยน�าผลผลิตมาแปรรูปและจ�าหน่าย

	 2)	 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เฉพาะกิจ	 ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื ้นฟู

และพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ	 ว่าด้วยการพิจารณา

แผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กร

เกษตรกร	 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ	 

การเบิกจ่ายเงิน	 และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2562	ฉบับลงวันที่	9	เมษายน	 

พ.ศ.	2562	เพ่ือรองรับและเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

	 เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการปฏิบัติ

หน้าท่ีและรับทราบการยุติภารกิจของคณะกรรมการ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ	 เมื่อวันที่	 6	

พฤศจิกายน	 2561	 และเพ่ือให้เปนไปตามค�าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 26/2560	 ลงวันที่	 18	

พฤษภาคม	 พุทธศักราช	 2560	 ข้อ	 8	 วรรคสอง	 ดังนั้น	

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	ได้ด�าเนินการ

ในเรื่องดังกล่าว	ดังต่อไปนี้

 

 การจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	

	 1)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได ้รายงาน 

นายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 เพื่อ

รับทราบการยุติภารกิจของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู

และพฒันาเกษตรกรเฉพาะกจิ	และการเตรยีมการเลือกตัง้ 

ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ขอความ

อนเุคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทย	ด�าเนินการจดัการเลอืกตัง้ 

ผูแ้ทนเกษตรกร	พ.ศ.	2562	โดยได้ก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้

ในวนัอาทติย์ที	่16	มถินุายน	2562	และกระทรวงมหาดไทย

ได้มอบหมายให้กรมการปกครอง	 เปนผู้รับผิดชอบในการ

สนบัสนนุการเลอืกต้ังผูแ้ทนเกษตรกรดังกล่าว	เพือ่ให้ได้มา

ซึ่งผู้แทนเกษตรกรจ�านวน	20	คน	โดยใช้งบประมาณเพื่อ

ด�าเนนิการจ�านวนทัง้สิน้	89,796,392.00	บาท	(แปดสบิเก้า

ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)	

	 2)	 ผลการเลือกต้ังผู ้แทนเกษตรกร	 เมื่อวันที่	 16	

มิถุนายน	2562	สรุปได้ดังนี้

	 	 -	ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศจ�านวนทั้งสิ้น	

5,520,492	คน

	 	 -	ผู้มาใช้สิทธิจ�านวน	 1,382,281	 คน	 คิดเปน 

ร้อยละผู้มาใช้สิทธิ	25.04	

	 	 -	 เกษตรกรผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกตัง้เปนผูแ้ทนเกษตรกร	

ตามจ�านวนผู้แทนเกษตรกรที่จะพึงมีในแต่ละภูมิภาค	 

แยกเปนภูมิภาคที่หนึ่ง	 (ภาคเหนือ)	 จ�านวน	5	คน	 

ภูมิภาคที่สอง	 (ภาคกลาง)	 จ�านวน	 4	 คน	 ภูมิภาคที่สาม 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	จ�านวน	7	คน	และภูมิภาคที่สี่	

(ภาคใต้)	จ�านวน	4	คน	รวมทั้งสิ้น	20	คน	

  

	 การสรรหาผูท้รงคณุวฒุเิป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

	 1)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีค�าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการกองทนุ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเปนประธานกรรมการ	 

เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	 และด�าเนินการ

สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 11	 คน	 (ภาคราชการ	 5	 คน	

และภาคเอกชน	6	คน)	

	 2)		คณะกรรมการสรรหาผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ 

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 มีผู้สนใจยื่นใบสมัคร

จ�านวน	70	คน	แยกเปนผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ	11	คน 

	ภาคเอกชน			59				คน	ท้ังนี	้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคณุวฒิุฯ	 

ได้ด�าเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 มีบุคคลท่ีได้รับ

การสรรหาเปนผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 11	 คน	 แยกเปน 

ภาคราชการจ�านวน	5	คน	และภาคเอกชนจ�านวน	6	คน	

และได้รายงานผลการสรรหาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

แต่งตั้งต่อไปแล้ว
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ผลกำรด�ำเนนิงำน
ดำ้นกำรฟื้นฟู

และพัฒนำเกษตรกร
ประจ�ำปีงบประมำณ 2562
(ระหวำ่ง 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)



	 การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	

พ.ศ.	2544	 ส�านักงานได้ด�าเนินงานภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 ว่าด้วยการพิจารณา

แผนและโครงการ	การจ่ายเงิน	การใช้คืนเงินกองทุนและการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2543	และแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2547	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ระหว่างปี	2549-2562	ดังนี้

 1. ด้านข้อมูลองค์กร 
   1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร
	 	 	 องค์กรเกษตรกรทีข้ึ่นทะเบียนเปนสมาชกิกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร	รวมทัง้สิน้	54,297	องค์กร	สมาชกิ

จ�านวน	6,709,355	คน

 2. ด้านการส่งเสริมการฟื้ นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมขององค์กรเกษตรกร
  2.1 การสนับสนุนงบประมาณโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
	 	 	 ส�านักงานกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	อนมุตัแิละสนบัสนนุงบประมาณประเภทเงนิอดุหนนุและเงนิกู้ยมื 

ให้กับองค์กรเกษตรกร	 ระหว่างปี	 2549-2562	 จ�านวน	 10,810	 โครงการ	 มีสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ	 548,248	 คน	 

งบประมาณเปนเงิน	881,810,977	บาท	แยกเปน

	 	 1.	โครงการประเภทเงินอุดหนุน	 จ�านวน	 8,350	 โครงการ	 สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ	 486,801	 คน 

		 	 	 งบประมาณ	371,657,252	บาท

	 	 2.	โครงการประเภทเงนิกูย้มื	จ�านวน	1,252	โครงการ	สมาชกิผูเ้ข้าร่วมโครงการ	42,643	คน	งบประมาณ	

	 	 	 473,953,613	บาท

	 	 3.	โครงการประเภทเงินอุดหนนุ	(เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้กบัองค์กรเกษตรกร	ภายหลังได้รับผลกระทบ 

	 	 	 จากอทุกภยั)	จ�านวน	1,208	โครงการ	สมาชิกผูเ้ข้าร่วมโครงการ	18,804	คน		งบประมาณ	36,200,112	บาท 

	 	 โดยแยกแต่ละภูมิภาค	ดังนี้

ล�าดับ ภูมิภาค

การสนับสนุนโครงการและงบประมาณ

(1)	เงินอุดหนุน (2)	เงินกู้ยืม (3)	เงินอุดหนุน	(อุทกภัย)

โครงการ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ โครงการ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ โครงการ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ

1 ภาคเหนือ 2,511 122,709 92,132,064 344 344 136,466,762 230 3,699 6,895,012

2 ภาคกลาง 1,439 64,610 60,397,440 209 5,881 87,632,683 18 227 540,000

3 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

3,423 251,022 177,071,250 594 22,617 209,984,213 862 13,663 25,844,500

4 ภาคใต้ 977 48,460 42,056,498 105 2,832 39,869,955 98 1,215 2,920,600

รวม 8,350 486,801 371,657,252 1,252 42,643 473,953,613 1,208 18,804 36,200,112

สรปุผลกำรด�ำเนนิงำนดำ้นกำรฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร 
ประจ�ำปี 2562
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ล�าดับ ภูมิภาค
รวมการสนับสนุนโครงการและงบประมาณทั้ง	3	ประเภท

โครงการ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ

1 ภาคเหนือ 3,085 137,721 235,493,838

2 ภาคกลาง 1,666 70,718 148,570,123

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,879 287,302 412,899,963

4 ภาคใต้ 1,180 52,507 84,847,053

รวม 10,810 548,248 881,810,977

  2.2 การติดตามการช�าระคืนเงินกู้ยืม
	 	 	 องค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติงบกู้ยืม	 มาช�าระหนี้คืนในปี	 2562	 จ�านวน	 741	 โครงการ	 เปนเงินทั้งส้ิน	

26,103,586.63	บาท	แยกเปนเงินต้น	24,308,059.05	บาท	ดอกเบี้ย	1,795,527.58	บาท

รายงานอนุมัติโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี 2549-2562
ส�านักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ จ�านวน เข้าร่วม งบประมาณ

อุดหนุน 2,511 122,709 92,132,064

กู้ยืม 344 11,313 136,466,762

อุทกภัย 230 3,699 6,895,012

โครงการ จ�านวน เข้าร่วม งบประมาณ

อุดหนุน 1,439 64,610 60,397,440

กู้ยืม 209 5,881 87,632,683

อุทกภัย 18 227 540,000

ภาค โครงการ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ

ภาคเหนือ 3,085 137,721 235,493,838

ภาคกลาง 1,666 70,718 148,570,123

ภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ 4,879 287,302 412,899,963

ภาคใต้ 1,180 52,507 84,847,053

รวม 10,810 548,248 881,810,977

โครงการ จ�านวน เข้าร่วม งบประมาณ

อุดหนุน 977 48,460 42,056,498

กู้ยืม 105 2,832 39,869,955

อุทกภัย 98 1,215 2,920,600

โครงการ จ�านวน เข้าร่วม งบประมาณ

อุดหนุน 3,423 251,022 177,071,250

กู้ยืม 594 22,617 209,984,213

อุทกภัย 862 13,663 25,844,500

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

สรุปรวม
ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตวัอยำ่งองคก์รเกษตรกร
ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็



ที่ตั้งองค์กร : 83/03 ต�าบลห้วยโปง่ อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โครงการปลูกกระเทียมและถั่วเหลืองแบบอินทรีย์
งบประมาณ เงินกู้ยืม 430,100 บาท
สมาชิก 96 คน เข้าร่วมโครงการ 16 คน
ประธานองค์กร : นายค�าลอย อารี  โทรศัพท์ 097-9483717

	 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าลาน	เปนองคก์รที่ไดข้ึ้นทะเบยีนเปนสมาชกิ

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	เมือ่ปี	พ.ศ.	2548	ประกอบอาชพีด้วยการ

เพาะปลูกพืชไร่	เช่น	ข้าว	กระเทียม	ถั่วเหลือง	ข้าวโพด	งา	เปนอาชีพหลัก

และอาชีพเสริม	 มีความช�านาญในการใช้พื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่ดอนหรือ

ภูเขา	มีการปลูกกระเทียมหลังฤดูการท�านาหรือถั่วเหลืองหน้าแล้ง	 ส�าหรับ

ข้าวโดยส่วนใหญ่จะปลูกไว้เพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือน	 และได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน	 17,893	 บาท	 เพื่อพัฒนาแผน

และโครงการ	ในปี	พ.ศ.	2556	

	 สมาชกิในกลุม่ได้ร่วมกนัขออนมุตังิบประมาณเพ่ือขอรับการสนบัสนนุ

ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	ประเภทงบกู้ยืม	จ�านวน	430,100	บาท	

ภายใต้ชื่อโครงการปลูกกระเทียมและถ่ัวเหลืองแบบอินทรีย์	 ประกอบด้วย	

3	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรมที่	1	ปลูกกระเทียม	งบประมาณ	393,600	บาท	

กิจกรรมที่	 2	ปลูกถั่วเหลือง	 งบประมาณ	11,200	บาท	และกิจกรรมที่	 3	 

ท�าปุย๋หมกัชวีภาพ	งบประมาณ	25,300	บาท	มรีะยะเวลาการช�าระเงินคนื	5	ปี 

	 ส�าหรับเหตุผลหลักในการด�าเนินกิจกรรมเพาะปลูกกระเทียม	

ผสมผสานกับการปลูกถั่วเหลืองและการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	 เพ่ือให้เกิด

กระบวนการเก้ือกูลและสนับสนุนในระบบห่วงโซ่ของการเพาะปลูก	ท�าให้

การด�าเนินกิจกรรมครบวงจร	 โดยเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตท่ีจะต้อง 

หนัมาลดต้นทนุในการปลกูกระเทียม	ถัว่เหลอืง	พรกิ	งาขาว	และวธิกีารท�าปุย๋

หมกัชีวภาพใช้เองภายในกลุ่ม	เมือ่มผีลผลติ	องค์กรเกษตรกรมแีผนด้านการ

รวบรวมและจัดการในระบบกลุ่ม	 มีอ�านาจต่อรองในเร่ืองของการจ�าหน่าย

ผลผลิตสด	 หรืออาจน�ามาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม	 โดยกระบวนการ

ทั้งหมดน้ีจะท�าให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้	 และสามารถพัฒนาตนเอง	

ท�าให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน	

	 ปัจจบุนัองค์กรเกษตรกรได้ช�าระเงนิกู้ยมืครบตามแผนการช�าระเงนิคนื 

ที่ก�าหนดไว้ทั้ง	 5	 งวด	 และสมาชิกยังคงท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	

ผลผลิตที่ได้รับเปนท่ีน่าพอใจ	 ต้นทุนในการผลิตลดลง	 อีกทั้งยังสามารถ

จ�าหน่ายสินค้าที่ปลอดสารพิษให้ถึงมือผู้บริโภค	

กลุม่เกษตรพัฒนาบา้นปา่ลาน 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน
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	 สมาชิกในกลุ่มฟื้นฟูบ้านตาลเสี้ยนมีอาชีพหลากหลาย	 ทั้งท�านา	

ปลกูผกัตามฤดกูาล	ท�าไร่อ้อย	ไร่มนัส�าปะหลงั	หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลติ

สมาชกิมเีวลาว่าง	เมือ่ปี	2558	ของบอุดหนุนจากกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันา

เกษตรกรสาขาจังหวัดกาญจนบุรี	 เปนเงิน	 30,000	 บาท	 น�าไปพัฒนา

ศักยภาพความเข้มแข็งขององค์กร	ด้วยการทดลองเลี้ยงจิ้งหรีด	จากการ 

ทดลองเรียนรู ้ร่วมกันของสมาชิกท�าให้กิจกรรมเลี้ยงจิ้งหรีดประสบ 

ความส�าเร็จ	 เนื่องจากเลี้ยงง่าย	 ใช้พื้นที่น้อย	 ลงทุนน้อย	 และใช้เวลา

ว่างที่เหลือจากการท�าอาชีพหลักมาสร้างรายได้เสริมภายในครัวเรือนได้ 

เปนอย่างด	ีในปีงบประมาณ	2561	จงึขอสนบัสนนุงบกูย้มื	ภายใต้โครงการ 

เลี้ยงจิ้งหรีด	เปนเงิน	300,000	บาท	มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ	15		คน	

	 องค์กรของบประมาณเพ่ือเลีย้งจิง้หรดี	ใช้เวลาด�าเนนิกจิกรรม	3	ปี	 

ตั้งแต่วันท่ี	 1	 ธ.ค.	2560	 –	 15	 มี.ค.	2563	 โดยงบประมาณที่ได้รับ 

น�าไปจดัสร้างโรงเรอืน	จ�านวน	15	โรงเรอืน	และจดัซือ้วัสดุอปุกรณ์ในการ 

เลี้ยงจิ้งหรีด	 สมาชิกแต่ละรายเลี้ยงจิ้งหรีด	 คนละ	 6	 กล่อง	 เมื่อครบ	 

45	วนั	จิง้หรีดโตพร้อมส�าหรบัการจ�าหน่าย	สมาชกิจะน�าจ้ิงหรีดมารวมกนั 

แช่แข็งไว้ที่ศูนย์รวบรวมของกลุ่ม	 เมื่อมีจ�านวน	400	กิโลกรัม	จึงน�าไป

ขายทีอ่�าเภอเดมิบางนางบวช	จงัหวดัสพุรรณบุร	ีซึง่เปนจดุรบัซือ้หลกัของ 

ภาคกลาง	ตัง้แต่เริม่ท�าโครงการ	สมาชกิเลีย้งจิง้หรีดแล้ว	14	รุ่น	น�า้หนกั 

รวม	8,535	กโิลกรมั	มรีายได้รวม	1,105,500	บาท	สามารถช�าระเงนิกูย้มื 

คืนให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 ได้ตามก�าหนดระยะเวลา	 และ 

มีเงินคงเหลือเพ่ือช�าระหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยคนละ	 22,778.67	 บาท	

โดยช�าระงวดสุดท้ายเมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2560	 โครงการประสบ 

ความส�าเร็จ	สร้างรายได้ให้กับสมาชิก	และสามารถใช้เงินคืน	กฟก.	 ได้

ตามแผนที่ก�าหนดไว้	

	 ปัจจุบนัแม้องค์กรจะได้รบัการอนมุตัปิิดโครงการไปแล้ว	แต่องค์กร

กย็งัด�าเนนิกจิกรรมต่อเนือ่ง	ประธานกบัสมาชกิในกลุม่ต่างร่วมกันเรียนรู้	 

แก้ไขปัญหาจนโครงการมีความคืบหน้าเปนอย่างดี	

กลุม่ฟื้นฟูบา้นตาลเสีย้น
จงัหวดักาญจนบรุี

ทีต่ัง้องคก์ร : 98/1 หมู ่2 ต�าบลรางสาลี ่อ�าเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบรีุ
โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด
งบประมาณ เงินกู้ยืม 300,000 บาท
สมาชิก 201 คน เข้าร่วมโครงการ 15 คน
ประธานองค์กร : นายธนกฤติ ศรีบุญมา  โทรศัพท์ 088-4359146
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	 กลุ่มกสิกรรมบ้านโนนสายเคยได้รับอนุมัติโครงการกู้ยืม	 ปี	 2555	

โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	 งบประมาณ	 472,750	 บาท	 ผู้เข้าร่วม

โครงการ	31	ราย	ในปีงบประมาณ	2561	ได้รับอนุมัติโครงการเลี้ยงโค

พันธุ์พื้นเมืองลูกผสมบราห์มัน	 งบประมาณ	 500,000	 บาท	 ผู้เข้าร่วม

โครงการ	40	ราย	องค์กรสมทบ	700,000	บาท	จัดซื้อโคพันธุ์พื้นเมือง

ลูกผสมบราห์มัน	จ�านวน	40	ตัว	ปัจจุบันองค์กรมีลูกวัวเพิ่มขึ้น	7	ตัว

	 ผลการด�าเนินงานขององค์กรเกษตรกร	กิจกรรมที่	 1	 จัดซื้อโค 

แม่พนัธุ	์จ�านวน		31	ตวั		เมือ่ถึงระยะเวลาการขยายพนัธุ	์	ได้มกีารผสมพนัธุ์ 

ท้ังแบบธรรมชาติและผสมเทียม	 ในระยะเวลาตั้งแต่ปี	 2555	 –	 2560		

โคแม่พันธุ ์ตกลูก	 จ�านวน	 78	 ตัว	 และองค์กรได้มีการจัดจ�าหน่าย 

ลกูโค	จ�านวน	63	ตวั	เฉลีย่ตวัละ	20,000	–	23,000		บาท	โดยมรีายได้รวม	 

1,392,000	 บาท	 ปัจจุบันมีโคพันธุ์พื้นเมืองคงเหลือ	 46	 ตัว	 แบ่งเปน	 

โคแม่พันธุ์	จ�านวน	31	ตัว	และลูกโค	จ�านวน	15	ตัว	

	 กิจกรรมที่	2	จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก

มลูโค		จ�านวน	23,810	บาท	องค์กรเกษตรกร	ได้จดัซือ้วตัถุดิบและอปุกรณ์ 

ในการจัดท�าปุ๋ยอินทรีย์	 และน�้าหมักชีวภาพ	 และมีการรวบรวมมูลโค 

ของสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	 น�ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ 

น�้าหมักชีวภาพ	 โดยสมาชิกจะมาผลิตร่วมกัน	 เฉลี่ยปีละ	 3	 –	 4	 ครั้ง	 

ในระยะเวลาตั้งแต่ปี	 2555	–	2560	องค์กรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้	 จ�านวน	 

41	ตัน	และน�้าหมักชีวภาพ	บรรจุถัง	ขนาด	200	ลิตร	จ�านวน	10	ถัง	 

ถังขนาด	150	ลิตร	จ�านวน	1	ถัง	และถังขนาด	100	ลิตร	จ�านวน	2	ถัง	 

และได้จัดจ�าหน่ายโดยมีรายได้รวม	103,000	บาท

กลุม่กสกิรรมบา้นโนนสาย
จงัหวดัศรสีะเกษ 

ทีต่ัง้องค์กร : 27 หมูท่ี ่12 ต�าบลแขม อ�าเภออทุุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 
โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมือง
งบประมาณ เงินกู้ยืม 472,750 บาท
สมาชิก 93 คน เข้าร่วมโครงการ 31 คน
ประธานองค์กร : นายนัธสันต์ ดาสันทัด  โทรศัพท์ 089-6261222
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	 กลุ่มแม่บ้านหมู่	8	ท่าใหญ่	ได้รบัอนมุตังิบอดุหนนุ	ในปีงบประมาณ	

2559	 โครงการกล้วยฉาบ	 งบประมาณ	 30,000	 บาท	 สมาชิกผู้ร่วม

โครงการ	27	ราย	

	 เนื่องจากกลุ่มแม่บ้าน	หมู่	8	ท่าใหญ่	จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มกัน 

ของสมาชกิในหมูบ้่าน	และหมูบ้่านใกล้เคยีง	โดยสมาชิกส่วนใหญ่มอีาชพี

เปนเกษตรกร	ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะเปน 

การเลี้ยงสัตว์	การประมง	การแปรรูปผลผลิต	เช่น	ขนม	กะปิ	เปนต้น

	 การบริหารจัดการองค์กร	 เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพและมี

ความเข้มแข็ง	 เกิดความสามัคคี	 สมาชิกภายในกลุ่มมีความร่วมมือกัน	

และท�าให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท�ากล้วยฉาบ

	 การด�าเนินงานขององค์กร	 ได้มีการคิดค้นพัฒนาสูตรกล้วยฉาบ

ได้หลากหลายรสชาติ	 เช่น	 รสด้ังเดิม	 รสหวาน	 รสปาปริก้า	 รสเค็ม 

รสกาแฟ	และสามารถพัฒนารายได้ให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน	โดยองค์กร

ได้ผลิตกล้วยฉาบ	 5	 รส	 ประกอบด้วย	 กล้วยฉาบรสคาราเมล	 รสพริก 

รสกาแฟ	 รสปาปริก้า	 และรสโนริสาหร่าย	 ราคาจ�าหน่ายกิโลกรัมละ	 

120-150	บาท	โดยท�าเปนแบบแผ่นและแบบม้วน	บรรจุในถงุและกระปกุ

ให้ผู ้บริโภคได้เลือกซื้อตามความต้องการ	 โดยแบบกระปุกจ�าหน่าย 

ในราคา	35	บาท	เปนราคาขายปลีก

	 จุดเด่น	 รางวัลมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ขององค์กร	 ได้รับ

เครื่องหมายฮาลาล	 การตลาดและการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จ�าหน่าย

ทั้งขายส่งและขายปลีกให้กับคนในพื้นที่จังหวัดพังงา	 ร้านค้าชุมชนและ

จังหวัดใกล้เคียง

	 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกภายในองค์กร	 สมาชิกมีอาชีพเสริม

และมรีายได้เพิม่ขึน้	สมาชกิมปีระสบการณ์	การเรยีนรู้การท�ากล้วยฉาบ	

เพื่อเปนรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้มีรายได้เพิ่มเติม

ที่ตั้งองค์กร : 52/6 หมู่ที่ 8 บ้านท่าใหญ่ ต�าบลบ่อแสน อ�าเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โครงการกล้วยฉาบ
งบประมาณ เงินอุดหนุน 30,000 บาท
สมาชิก 57 คน เข้าร่วมโครงการ 27 คน
ประธานองค์กร : นางสาวมะลิวัลย์ ทองพร้อม  โทรศัพท์ 062-9175276

กลุม่แมบ่า้นหมู ่8 ทา่ใหญ่
จงัหวดัพังงา
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ผลกำรด�ำเนนิงำน
ดำ้นกำรจดักำรหนี้
ของเกษตรกร

ประจ�ำปีงบประมำณ 2562
(ระหวำ่ง 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)



	 ส�านกัจดัการหนีข้องเกษตรกร	มบีทบาทหน้าทีใ่นการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นของเกษตรกร	ตามท่ีคณะกรรมการ	

และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรก�าหนด	

	 ส�านักจัดการหน้ีของเกษตรกร	 มีอ�านาจหน้าท่ีและแบ่งส่วนการบริหารงาน	ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร	ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน	พ.ศ.	2553	ดังนี้

รับผิดชอบ	 ก�ากับ	 ดูแล	 และให้ค�าปรึกษา	 ประสานงานกับ

ส�านักงานสาขาจังหวัด	 ในการประนอมหนี้	 เจรจากับสถาบัน

เกษตรกรเพื่อการช�าระหนี้แทนเกษตรกร	ในภูมิภาคที่	2	และ

ภูมิภาคที่	4

รับผิดชอบ	 การติดตามการช�าระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ	 ของ

เกษตรกร	 จัดเก็บเอกสารนิติกรรมสัญญาของเกษตรกร	 

จัดท�าทะเบียนสินทรัพย์	 ดูแลรักษาและจัดการสินทรัพย์ของ

เกษตรกรที่ตกเปนของกองทุนฟื้นฟูฯ			

รับผิดชอบ	 การตรวจสอบมูลหนี้	 จ�าแนกแยกประเภทหนี	้

ทะเบียนลูกหนี้	 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ

เกษตรกร	พร้อมท้ังศกึษาหาวธิกีารและแนวทางการจัดการหนี	้

การจัดท�าแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้

รับผิดชอบ	 ก�ากับ	 ดูแล	 และให้ค�าปรึกษา	 ประสานงานกับ

ส�านักงานสาขาจังหวัด	 ในการประนอมหนี้	 เจรจากับสถาบัน

เกษตรกรเพื่อการช�าระหนี้แทนเกษตรกร	 ในภูมิภาคที่	 1	และ

ภูมิภาคที่	3

รับผิดชอบ	 ก�ากับ	 ดูแล	 และให้ค�าปรึกษา	 ประสานงาน

กับส�านักงานสาขาจังหวัด	 ในการประนอมหนี้	 เจรจากับ

สถาบันการเงินเพื่อช�าระหนี้แทนเกษตรกร	 และซื้อทรัพย์สิน

คืนจากเจ้าหน้ีเดิม	 บุคคล	 นิติบุคคล	 หรือซื้อทรัพย์สินจาก 

การขายทอดตลาด

กำรจดักำรหนีข้องเกษตรกร

สว่นจดัการหนีข้องเกษตรกร 1 

สว่นจดัการหนีข้องเกษตรกร 2

สว่นจดัการหนีข้องเกษตรกร 3

ส่วนบริหารสินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของเกษตรกร
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ขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบยีนหนีข้องเกษตรกร

ขัน้ตอนการด�าเนินการ

1)	เกษตรกรยื่นแบบค�าขอขึ้นทะเบียนหนี้
				เกษตรกรต่อนายทะเบียน

2)	รับแบบค�าขอขึ้นทะเบียนหนี้/
				ตรวจสอบเอกสาร/จัดท�าบันทึกการสอบสวน

3)	พิจารณาการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร

4)	เห็นชอบการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร
				โดยคณะอนุกรรมการจังหวัด

3.1)	อนุมัติ 3.2)	ไม่อนุมัติ

ยื่นแบบขออุทธรณ์

ตรวจสอบเอกสาร/จัดท�าส�านวน

รวบรวมข้อมูล

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ส�านักจัดการหนี้ของเกษตรกร

คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ

ส�านักงานสาขาจังหวัด

เกษตรกร

เกษตรกร/นายทะเบียน

นายทะเบียน/สนง.สาขาจังหวัด

นายทะเบียน/อนุกรรมการจังหวัด

นายทะเบียน
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ขัน้ตอนการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกร กรณีหนีส้หกรณ์ หนีเ้กิน 5 แสนบาท ส�านักจัดการหนีฯ้ เป็นผู้ด�าเนินการ

ส�านักงานสาขาจังหวัด

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

งานนโยบายและแผนงานจัดการหนี้ฯ	 งานบัญชีและการเงิน เลขาธิการ

เริ่มต้น

เสร็จสิ้นเสร็จสิ้น

1.	เกษตรกรข้ึนทะเบียน 
หนี	้และท�าหนงัสือยนิยอม 
ให้	กฟก.	ช�าระหนี้แทน
2.	ตรวจสอบคุณสมบัติ
และสิทธิของเกษตรกร
สมาชิก
3.	น�ารายชื่อเกษตรกร 
ที่ มี คุณสมบัติ ถูกต ้ อง	 
ไปเจรจากั บสหกรณ 	์ 
ขอช�าระหนี้แทน
4.	สหก รณ ์ พิ จ า รณา 
รายชื่อยินยอมให้	 กฟก. 
ช�าระหนี้แทน	
5.	สนง.สาขาจงัหวดัและ
สหกรณ์จัดท�าเอกสาร
ประกอบการช�าระหนี้
แทน							
6.	สนง .สาขาจั งหวั ด
ตรวจสอบความถูกต้อง	 
ครบถ ้วนของเอกสาร
ประกอบการช�าระหนี	้ 
ด�าเนนิการเสนอช�าระหนี้
แทนต่อ	 หน.ส�านักงาน
สาขา	

15.	สนง .สาขา จังหวัด					
ท�าเอกสารยืนยันยอดเพ่ือ
แจ้งโอนเงิน

19.	แจ้งการโอนเงินให้
สหกรณ์ทราบ

20.	สหกรณ์ส่งมอบหลัก
ประกัน	 และเกษตรกร
โอนหลักประกันให้	 กฟก. 
21.	สนง .สาขา จังหวัด	 
ส่งนติกิรรมสญัญาใบเสรจ็
รับเงิน	 การ์ดลูกหนี้	 และ
หลักประกันให้	สนญ.

7.	ตรวจสอบ
เอกสาร

8.	 ขออนุมัติช�าระหนี้ 
แทนเกษตรกร

ไม่ใช่

ใช่

9.	อนุมัติ	

ช�าระหนี้แทน

10.	จัดท�าฎีกาช�าระหน้ี 
แทนเกษตรกร 11.	ตัดจ่ายงบประมาณ

12.	ตรวจเอกสาร
ประกอบฎีกา	

13.	ท�าเช็คสั่งจ่าย
เสนออนุมัติสั่งจ่ายเงิน 14.	อนุมัติ	

สั่งจ่ายเงิน

16.	จ่ายเช็คให้สหกรณ์

18.	ส่งส�าเนา	ใบ	pay	 in				
ทางโทรสารให้สาขาแจ้ง
สหกรณ์

17.	บันทึกบัญชี
22.	บันทึกข ้อมูลลงใน
การ ์ดลูกหน้ี เกษตรกร 
รายตัว
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ขัน้ตอนการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกร กรณีหนีส้หกรณ์ หนีไ้ม่เกิน 5 แสนบาท สาขาจังหวัดเป็นผู้ด�าเนินการ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส�านักงานสาขาจังหวัด งานนโยบายและแผนงานจัดการหนี้ฯ	 งานบัญชีและการเงิน หน.สาขาจังหวัด

เริ่มต้น

เสร็จสิ้นเสร็จสิ้น

1.	เกษตรกรข้ึนทะเบียน 
หนี	้และท�าหนงัสือยนิยอม 
ให้	กฟก.	ช�าระหนี้แทน
2.	ตรวจสอบคุณสมบัติ
และสิทธิของเกษตรกร
สมาชิก
3.	น�ารายชื่อเกษตรกร 
ที่ มี คุณสมบัติ ถูกต ้ อง	 
ไปเจรจากั บสหกรณ ์	 
ขอช�าระหนี้แทน
4.	สหก รณ ์ พิ จ า รณา 
รายชื่อยินยอมให้	 กฟก. 
ช�าระหนี้แทน	
5.	สนง.สาขาจงัหวดัและ
สหกรณ์จัดท�าเอกสาร
ประกอบการช�าระหนี้
แทน							
6.	สนง .สาขาจั งหวั ด
ตรวจสอบความถูกต้อง	 
ครบถ ้วนของเอกสาร
ประกอบการช�าระหนี	้ 
ด�าเนนิการเสนอช�าระหนี้
แทนต่อ	 หน.ส�านักงาน
สาขา	

15 .สนง .สาขา จังหวัด					
ท�าเอกสารยืนยันยอดเพื่อ
แจ้งโอนเงิน

19.	 แจ้งการโอนเงินให้
สหกรณ์ทราบ

20.	 สหกรณ์ส่งมอบหลัก
ประกัน	 และเกษตรกร
โอนหลักประกันให้	 กฟก. 
21.	 สนง.สาขาจังหวัด	 
ส่งนติกิรรมสญัญาใบเสรจ็
รับเงิน	 การ์ดลูกหน้ี	 และ
หลักประกันให้	สนญ.

7.	ตรวจสอบ
เอกสาร

8.	 ขออนุมัติช�าระหนี้ 
แทนเกษตรกร

ไม่ใช่

ใช่

9.	อนุมัติ	

ช�าระหนี้แทน

10.	จัดท�าฎีกาช�าระหนี ้
แทนเกษตรกร 11.	ตัดจ่ายงบประมาณ

12.	ตรวจเอกสาร
ประกอบฎีกา	

13.	ท�าเช็คสั่งจ่าย
เสนออนุมัติสั่งจ่ายเงิน 14.	อนุมัติ	

สั่งจ่ายเงิน

16.	จ่ายเช็ค	 โอนเงินเข้า
บัญชีสหกรณ์

18.	ส่งส�าเนา	ใบ	pay	 in				
ทางโทรสารให้สาขาแจ้ง
สหกรณ์

17.	บันทึกบัญชี
22.	บันทึกข ้อมูลลงใน
การ ์ดลูกหน้ี เกษตรกร 
รายตัว
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	 เกษตรกรที่เปนหนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูฯ	จะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กฎหมาย	ระเบียบ	และ

ประกาศทีก่�าหนดไว้	โดยในเบือ้งต้นจะต้องเปนสมาชกิองค์กรเกษตรกร	เปนหนีใ้นระบบอนัเนือ่งมาจากการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม	จึงจะสามารถยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนหนี้ต่อส�านักงานสาขาจังหวัดที่องค์กรเกษตรกรที่ตนเองสังกัดตั้งอยู่

1.2 ข้อมูลการขึน้ทะเบียนหนีข้องเกษตรกร ประจ�าปี 2562

1.1 ข้อมูลการขึน้ทะเบียนหนีข้องเกษตรกร ตัง้แต่ปี 2546 - 2562

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

สถาบันการเงิน ราย บัญชี จ�านวนเงิน	(บาท)

โครงการส่งเสริมของรัฐ 20,527 24,081 	1,082,129,241.41	

ธ.ก.ส. 297,582 409,512 	52,794,440,420.20	

ธนาคารพาณิชย์ 19,031 21,448 	15,120,560,149.85	

นิติบุคคลฯ 20,722 24,036 	6,204,045,318.85	

สหกรณ์การเกษตร 162,913 216,303 	17,162,955,664.79	

อื่น	ๆ 5,092 5,473 	569,545,294.39	

รวม 525,867 700,853 92,933,676,089.50

สถาบันการเงิน ราย บัญชี จ�านวนเงิน	(บาท)

โครงการส่งเสริมของรัฐ 1 1 250,000.00

ธ.ก.ส. 3,233 13,170 1,769,556,596.20

ธนาคารพาณิชย์ 53 69 80,781,204.00

นิติบุคคลฯ 5 6 10,852,253.30

สหกรณ์การเกษตร 1,637 2,842 634,232,443.10

รวม 4,929 16,088 2,495,672,496.60

กำรด�ำเนนิงำน

การขึน้ทะเบียนหนีข้องเกษตรกร1
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	 	 เมื่อเกษตรกรข้ึนทะเบียนหนี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว	 เกษตรกรจะได้สิทธิจัดการหนี้จากกองทุนฟื ้นฟูฯ	 

แต่ไม่ผูกมัดในทางกฎหมายกับกองทุนฟื้นฟูฯ	 เน่ืองจากการจะได้รับการช�าระหนี้แทนหรือไม่นั้น	 ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้จะยินยอมให้กองทุนฟื้นฟูฯ	ช�าระหนี้แทนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้หรือไม่

หมายเหตุ: 	 เกษตรกรที่ได้รับการรับช�าระหนี้แทนและซื้อทรัพย์คืนทั้งหมด	จ�านวน	29,360	ราย	29,411	บัญชี	

	 	 	 แต่จ�านวนรายที่ช�าระหนี้แทนจริง	จ�านวน		28,435	ราย	29,411	บัญชี	สาเหตุที่ลดลงเนื่องจาก

	 	 	 1.	เกษตรกรที่ได้รับช�าระหนี้	1	สถาบันเจ้าหนี้	จ�านวน	27,512	ราย	27,512	บัญชี

	 	 	 2.	เกษตรกรที่ได้รับช�าระหนี้มากกว่า	1	สถาบันเจ้าหนี้	จ�านวน	746	ราย	1,540	บัญชี

	 	 	 3.	เกษตรกรที่ได้รับช�าระหนี้สถาบันเดียวกัน	มากกว่าหนึ่งบัญชี	จ�านวน	177	ราย	359	บัญชี

2.1 ผลการด�าเนินการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกร ตัง้แต่ปี 2549 - วันที ่30 กันยายน 2562

ล�าดับ สถาบันเจ้าหนี้
การช�าระหนี้แทน

ราย บัญชี จ�านวนเงิน

1 ธ.ก.ส. 3,540 3,540 1,019,799,466.83

2 ธนาคารพาณิชย์ 3,265 3,272 1,230,397,037.74

3 นิติบุคคล 618 618 287,530,311.94

4 สหกรณ์ 21,486 21,516 3,368,807,755.89

5 เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ไว้	(NPA) 451 465 288,184,823.94

รวม 29,360 29,411 6,194,719,396.34

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

การช�าระหนีแ้ทนเกษตรกร2

ผลการด�าเนินการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกร ตัง้แต่ปี 2549 - วันที ่30 กันยายน 2562

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0
ธ.ก.ส.

การช�าระหนี้แทน ราย

การช�าระหนี้แทน บญัชี

การช�าระหนี้แทน จ�านวนเงนิ

3,540

3,540

1,019,799,466.8

3,265

3,272

1,230,397,037.7

618

618

287,530,311.94

21,486

21,516

3,368,807,755.8

451

465

288,184,823.94

ธนาคารพาณชิย์ นติบิคุคล สหกรณ์ เจ้าหนี้หรอื

บคุคลภายนอกซื้อ

ทรพัย์ไว้ (NPA)
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2.2 ผลการด�าเนินการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกร ประจ�าปีงบประมาณ 2562 

ล�าดับ สถาบันเจ้าหนี้
การช�าระหนี้แทน

ราย บัญชี จ�านวนเงิน

1 ธ.ก.ส. - - -

2 ธนาคารพาณิชย์ 59 59 22,493,985.59

3 นิติบุคคล 6 6 883,812.88

4 สหกรณ์ 165 165 107,177,386.29

5 เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ไว้	(NPA) - - -

รวม 230 230 130,555,184.76

ผลการด�าเนินการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกร ประจ�าปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562
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28 ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
The Office of Farmer’s Reconstruction and Development Fund



	 	 เกษตรกรทีไ่ด้รับการช�าระหนี้แทนแล้ว	กรณทีี่มีหลักประกันจะต้องโอนหลักประกันมาเปนของกองทนุฟื้นฟูฯ	และ

เกษตรกรต้องท�าสัญญาเช่าซื้อกับกองทุนฟื้นฟูฯ	ไม่น้อยกว่า	5	ปี	แต่ไม่เกิน	20	ปี	ในกรณีที่หลักประกันเปนของบุคคลอื่น	

เจ้าของหลักประกันจะต้องท�าหนังสือยินยอม	(ทด.21)	โอนหลักประกันให้กองทุนฟื้นฟูฯ

หมายเหตุ:		 1.	หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	มีเนื้อที่	38.50	ตร.ม.	สูง	2.45	เมตร

	 	 	 2.	หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	มีเนื้อที่	27.20	ตร.ม.	สูง	2.90	เมตร

3.1 ผลการด�าเนนิการโอนหลกัทรพัยค์�้าประกนัใหก้องทนุฟื้ นฟูฯ ตัง้แตปี่ 2549 – วนัที ่30 กนัยายน 2562

ล�าดับ ประเภทหลักทรัพย์
จ�านวน	

(แปลง)

เนื้อที่

ไร่ งาน ตารางวา

1 โฉนดที่ดิน 18,409 123,367 1 49.2

2 ตราจอง 20 212 0 22.4

3 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3) 475 7,313 1 27.2

4 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3	ก.) 2,530 24,215 3 70.4

5 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3	ข.) 13 152 1 9

6 บ้าน 13 0 0 0

7 หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 2 0 0 0

รวม 21,462 155,260 3 78.2

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

การโอนหลักทรัพย์ค�้าประกันให้กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร3

ผลการด�าเนินการโอนหลักทรัพย์ค�้าประกันให้กองทุนฟื้ นฟูฯ 
ตัง้แต่ปี 2549 - วันที ่30 กันยายน 2562
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3.2 ผลการด�าเนินการโอนหลักทรัพย์ค�้าประกันให้กองทุนฟื้ นฟูฯ ในปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 216 ราย

ล�าดับ ประเภทหลักทรัพย์
จ�านวน	

(แปลง)

เนื้อที่

ไร่ งาน ตารางวา

1 โฉนดที่ดิน 297 1,565 0 17.4

2 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3) 4 17 3 65

3 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3	ก.) 23 181 2 39

4 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3	ข.) 1 5 2 40

รวม 325 1,770 0 61.4

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562
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30 ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
The Office of Farmer’s Reconstruction and Development Fund



	 หลกัประกนัของเกษตรกรท่ีโอนมาเปนของกองทุนฟ้ืนฟฯู	จะน�ามาเกบ็รักษาไว้ในห้องนริภยั	เมือ่เกษตรกรช�าระหนีค้นื 

กองทนุฟ้ืนฟฯู	ครบตามสญัญาทีท่�าไว้และหลกัประกนัต้องอยูใ่นความดูแลของกองทนุฟ้ืนฟฯู	ไม่น้อยกว่า	5	ปี	เกษตรกรจะต้อง 

ยื่นเรื่องขอไถ่ถอนหลักประกันต่อส�านักงานสาขาจังหวัด	 เพื่อส่งเรื่องมาที่ส�านักจัดการหน้ีของเกษตรกร	 เสนอเลขาธิการ

พิจารณาอนุมัติต่อไป	 ในปีงบประมาณ	 2562	 กองทุนฟื้นฟูฯ	 ได้ด�าเนินการโอนคืนหลักประกันให้กับเกษตรกรที่ช�าระหนี	้ 

ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว	จ�านวน	1,911	ราย	จ�านวน	2,745	แปลง	รายละเอียดดังนี้

ล�าดับ ประเภทหลักทรัพย์
จ�านวน	

(แปลง)

เนื้อที่

ไร่ งาน ตารางวา

1 โฉนดที่ดิน 2,388 17,389 1 48.6

2 ตราจอง 1 14 0 80.0

3 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3) 61 956 0 53.7

4 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3	ก.) 293 2,292 0 51.0

5 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3	ข.) 2 56 2 89.0

รวม 2,745 20,708 2 22.3

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

การไถ่ถอนหลักประกันของเกษตรกรทีช่�าระหนีปิ้ดบัญชีเรียบร้อยแล้ว4
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ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

หมายเหตุ:	 กรณีสถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์	ส�านักงานสาขาจังหวัดเปนผู้ออกหนังสือบรรเทาทุกข์

	 	 เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุมัติและเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนหนี้เรียบร้อยแล้ว	 หากถูกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ฟ้องร้อง 

ด�าเนินคด	ีบงัคบัคดขีายทอดตลาด	และฟ้องร้องล้มละลาย	ให้เกษตรกรแจ้งส�านกังานสาขาจงัหวดัเพือ่ขอออกหนงัสอืบรรเทาทกุข์ 

ชะลอการด�าเนินการทางกฎหมายออกไปเปนระยะตามเวลาที่ศาลหรือส�านักงานบังคับคดีเห็นสมควร	 เพื่อเปนการชะลอ 

การด�าเนนิการให้เกษตรกรหาทางแก้ไขปัญหาของตนเอง	หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งกองทนุฟ้ืนฟฯู	เข้าไปเจรจาขอช�าระ

หนี้แทนเกษตรกรตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้

	 	 ในปีงบประมาณ	2562	มีเกษตรกรสมาชิกส่งค�าร้องขอหนังสือบรรเทาทุกข์	จ�านวน	1,157	ราย	ส�านักจัดการหนี้

ของเกษตรกรด�าเนนิการออกหนงัสอืบรรเทาทกุข์ให้เกษตรกรสมาชกิได้ทุกราย	แต่การชะลอการด�าเนนิการทางกฎหมายนัน้ 

เปนการพิจารณาของเจ้าหนี้แต่ละราย	รายละเอียดแยกเปนรายเดือนดังนี้

การออกหนังสือบรรเทาทุกข์เพ่ือชะลอการด�าเนินการทางกฎหมาย5

ล�าดับ เดือน

สถาบันเจ้าหนี้

ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล สหกรณ์

ราย จ�านวนครั้ง ราย จ�านวนครั้ง

1 ตุลาคม	2561 91 91 7 7

2 พฤศจิกายน	2561 116 116 14 14

3 ธันวาคม	2561 68 68 3 3

4 มกราคม	2562 84 84 17 17

5 กุมภาพันธ์	2562 68 68 5 5

6 มีนาคม	2562 108 108 8 8

7 เมษายน	2562 70 70 10 10

8 พฤษภาคม	2562 105 105 5 5

9 มิถุนายน	2562 69 69 8 8

10 กรกฎาคม	2562 103 103 11 11

11 สิงหาคม	2562 88 88 10 11

12 กันยายน	2562 86 86 3 5

รวม 1,056 1,056 101 104

32 ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
The Office of Farmer’s Reconstruction and Development Fund



ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

6.1 ข้อมูลสถานะการช�าระเงินคืน

6.2 ข้อมูลการติดตามการช�าระหนี้

ล�าดับ สถานะการค้างช�าระ จ�านวนสัญญา

1 ช�าระปกติ 3,867

2 ค้างช�าระ	1	งวด 2,232

3 ค้างช�าระ	2	งวด 1,547

4 ค้างช�าระ	3	งวด 1,401

5 ค้างช�าระ	4	งวด 1,790

6 ค้างช�าระ	5	งวดขึ้นไป 5,755

7 ปิดบัญชี 7,839

8 ครบสัญญาและค้างช�าระไม่เกิน	5	ปี 2,133

9 ครบสัญญาและค้างช�าระเกิน	5	ปี 2,847

ผลรวม 29,411

ล�าดับ สถานะการค้างช�าระ จ�านวนสัญญา

1 เกษตรกรมาช�าระปกติ 14,836

2 จัดท�าหนังสือรับสภาพหนี้ 1,594

3 จัดท�าหนังสือรับสภาพบังคับ 2,574

4 เกษตรกรไม่ด�าเนินการใด 7,839

5 อยู่ระหว่างติดตาม 2,568

ผลรวม 29,411

รายงานการติดตามการช�าระเงินคืนของเกษตรกรประจ�าปีงบประมาณ 25626
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ตวัอยำ่งเกษตรกร
ทีไ่ดร้บักำรแกไ้ขปญัหำหนี้ 



ที่อยู่ 33/1 หมู่ 3 ต�าบลท่ากว้าง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  

สังกัดองค์กร กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพล�าไย             

รหัสองค์กร 5043011530

นำยวชิำญ ยำรงัฝั้ น อำย ุ54 ปี

“กฟก. ให้โอกาสครอบครัวของผม วันที่ทราบข่าวผมดีใจจนพูดไม่ออก 
เหมือนได้ชีวิตใหม่ เกิดใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่ได้รับโอกาสในครั้งนั้น 

ที่ดินที่มีอยู่คงโดนสหกรณ์ยึดไปแล้ว”

	 เปนหน้ีเพราะกูเ้งนิไปลงทนุท�าสวนล�าไย	ลงทนุสงูแต่

ราคาผลผลิตตกต�่า	 เสี่ยงต่อโรคระบาด	ปัญหาที่เกษตรกร

พบเจอคือเรื่องภัยแล้งและฝนตกหนักเกินไป	 แล้งหนัก 

ล�าไยไม่ออกดอก	 แต่ถ้าเจอฝนหนักดอกร่วงไม่ติดผล	 

ปีไหนทีล่�าไยได้ผลผลติราคาดก็ีพอจะก�าไรอยูบ้่าง	แต่ถ้าเจอ 

ภยัธรรมชาตกัิบราคาตกต�า่	ถงึแม้จะขาดทนุซ�า้ซ้อน	แต่กยั็ง

คงต้องท�าสวนล�าไยต่อไป	เพราะสภาพพ้ืนทีแ่ละเปนอาชีพ

ดัง้เดมิของเกษตรกรชาวอ�าเภอสารภ	ีจงัหวดัเชยีงใหม่	พืน้ที่

บรเิวณนีมี้การท�าสวนล�าไยกนัมาต้ังแต่รุน่พ่อแม่	เปนผลไม้

ท่ีส�าคัญทางเศรษฐกิจของอ�าเภอสารภี	 จังหวัดเชียงใหม่	

สร้างรายได้	สร้างงาน	สร้างเงินให้เกษตรกรในชุมชน	จาก

การท�าเกษตรต่างคนต่างท�า	 ต่างคนต่างขาย	 ก็ได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐให้รวมกลุ ่มท�าเกษตรแปลงใหญ่	 

“วิชาญ	ยารังฝั้น”	 เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ในวัย	54	ปี	

เล่าให้ฟังถึงสาเหตขุองการเปนหนีว่้า	ตอนนัน้น�าหลกัทรพัย์

เปนทีด่นิ	1	แปลง	เนือ้ที	่2	งาน	81	ตารางวา	ไปจ�านองกู้เงนิ

จากสหกรณ์การเกษตรสารภี	จ�ากัด	มาลงทุนท�าสวนล�าไย	

ปีไหนที่ได้ก�าไรก็พอมีส่งเจ้าหนี้ได้	 แต่ในระยะหลังมานี ้

ราคาไม่แน่นอน	บางปีราคาตกจนไม่เหลือใช้หนี้	 ดอกเบี้ย

เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว	 หาเงินใช้หนี้อย่างไรก็ไม่มีวี่แวว

จะลดลง	 ส่งได้แค่เพียงดอกเบ้ียไม่มีความสามารถในการ 

ส่งเงินต้นให้ลดลงได้เลย

	 ผมกู้เงินสหกรณ์การเกษตรสารภี	 จ�ากัด	 เร่ิมต้น

จากที่สหกรณ์ท�าล�าไยอบแห้ง	 โดยให้สมาชิกของสหกรณ ์

น�าผลผลติไปให้สหกรณ์แล้วร่วมกนัแปรรปู	ในช่วงแรกล�าไย

อบแห้งได้ราคาดีมาก	 เพราะมียอดสั่งซื้อจากประเทศจีน	 

มเีงินใช้หน้ีสหกรณ์เรือ่ยมา	จนมาเจอปัญหายอดการสัง่ซ้ือ 

ลดลง	 สมาชิกขาดทุนต่อเนื่อง	 ปัญหาหนี้สินพอกพูน 

มาเปนเวลาหลายปี	ผมขึ้นทะเบียนเปนสมาชิก	กฟก.	และ

ข้ึนทะเบยีนหนีข้อให้	กฟก.	จัดการหนีส้หกรณ์ให้	เจรจาหนี้

กนัหลายปี	เพราะทางสหกรณ์ไม่ยนิยอมทีจ่ะลดยอดหนีใ้ห้	

จนเมือ่วนัท่ี	25	มถุินายน	2553	ได้รับการจัดการหนี	้ยอดหนี	้

188,325	บาท	โดยต้องผ่อนช�าระคนื	กฟก.	เปนเวลา	19	ปี	 

ใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน	 เปนโฉนดที่ดิน	 จ�านวน	 1	 แปลง	

เนื้อที่	2	งาน		81	ตารางวา

	 “กฟก.ให้โอกาสครอบครัวของผม	 วันที่ทราบข่าว

ผมดีใจจนพูดไม่ออก	 เหมือนได้ชีวิตใหม่	 เกิดใหม่อีกครั้ง	 

ถ้าไม่ได้รับโอกาสในครั้งนั้น	 ที่ดินที่มีอยู่คงโดนสหกรณ์

ยึดไปแล้ว	 โดยส่วนตัวผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า	 กฟก.	 

จะจัดการหนี้แทนให้ผมได้แน่นอน	 ตอนนั้นเจ้าหน้าท่ีและ

อนุกรรมการจังหวัดได้ร่วมกันเจรจาแก้ปัญหาให้สมาชิก	

จนพบทางออก	เมือ่ปลดเปล้ืองภาระหนีสิ้นให้แล้ว	ปัจจบุนั

ผมยังคงท�าสวนล�าไย	 ถึงแม้พ้ืนที่ปลูกจะไม่กี่ไร่	 แต่ภูมิใจ

ในความเปนเกษตรกร	ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอ

สารภทีีท่�าสวนล�าไยในตอนนีค้อื	สถานการณ์ไวรัสโควิด	19	 

กับปัญหาน�้าท่วมในประเทศจีน	 ประเทศจีนไม่สั่งซื้อ

ล�าไยจากประเทศไทย	ผลผลิตล้นตลาด	 เกษตรกรสมาชิก 

เดือดร้อนมาก	หากผมเปนหนีส้ถาบนัการเงินอืน่คงทกุข์ใจ 

แสนสาหสั	โชคดว่ีา	กฟก.	เปนเจ้าหนี	้สามารถผ่อนผนัหนีไ้ด้ 

อัตราดอกเบี้ยก็ถูกกว่าเจ้าหนี้อื่น	 อย่างน้อยเกษตรกร 

ก็ไม่ต้องทุกข์ใจซ�้าซ้อน	 ผมและครอบครัวต้องขอขอบคุณ	

กฟก.	มากท่ีพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกรทีเ่ดอืดร้อน

อย่างผมในครั้งนี้”	
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ที่อยู่ 45/4 หมู่ 5 ต�าบลบ้านพระ อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

สังกัดองค์กร สหพันธ์เกษตรกรพัฒนาโนนห้อมครบวงจร (ปราจีนบุรี) 

รหัสองค์กร 2545000086

นำยคณติ เจอืจำน อำย ุ64 ปี 

“ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อเป็นหนี้ รู้อีกทีก็ตอนที่ครอบครัวมาถึงจุดที่แย่ที่สุด 
ที่ดินก�าลังจะหลุดหายไป ตัดสินใจออกจากงานประจ�า

เพ่ือไปดูแลพ่อและรับผิดชอบมรดกหนี้ก้อนนั้น”

	 “คณิต	 เจือจาน”	 สมาชิก	 กฟก.จังหวัดปราจีนบุร	ี 

เล่าให้ฟังถงึทีม่าของการเปนหนีว่้าหนีใ้นครอบครวัเกดิจาก

พ่อกู้เงินสหกรณ์ท�าการเกษตร	 ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือ	

มารู้อีกทีว่าพ่อเปนหนี้ก้อนโตก็ตอนที่เจ้าหนี้เอาป้ายมาติด

ประกาศยดึทรพัย์	ตอนนัน้ต้องออกจากงานมาดแูลพ่อและ

ท�างานใช้หนี	้ยอดหนีร้วมแล้วกว่า	2	ล้านบาท	พยายามใช้หนี้

จนยอดหนี้ลดลงไปเกินครึ่ง	 ขณะนั้นได้ขอความช่วยเหลือ 

จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อช่วยแบ่งเบา

ภาระหนีส้นิอกีช่องทาง	เพราะรูส้กึว่า	กฟก.	จะเปนท่ีพึง่พา

ให้เกษตรกรได้	และอยู่ใกล้ชดิกบั	กฟก.	มาโดยตลอด	รูส้กึว่า 

เปนหน่วยงานที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร 

อย่างแท้จริง	การรกัษาท่ีดนิท�ากนิตามนโยบายของ	กฟก.	นัน้	 

เปนแนวทางทีถ่กูต้องและรกัษาผลประโยชน์ให้เกษตรกรไทย 

ได้หลุดพ้นภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพได้จริง	ๆ	

	 เมือ่ปี	2552	กฟก.ช�าระหนีแ้ทนให้เปนเงนิ	385,222	บาท	 

จากสหกรณ์การเกษตรเมอืงปราจนีบุร	ีจ�ากดั	ใช้หลกัประกนั	 

จ�านวน	2	แปลง	เปน	นส.ข	เลขที่	112	ต.บ้านพระ	อ.เมือง

ปราจีนบุรี	จ.ปราจีนบุรี	เนื้อที่	12	ไร่	1	งาน	29	ตารางวา	 

และโฉนดทีด่นิเลขที	่36106	ต.บ้านพระ	อ.เมอืงปราจีนบรีุ	

จ.ปราจีนบุรี	 เนื้อที่	 2	 ไร่	 2	 งาน	 67	 ตารางวา	 จากเดิม

ที่เปนหนี้อยู ่	 400,000	 บาท	 อัตราดอกเบี้ย	 13	 บาท	

ดอกเบี้ยท่วมเงินต้น	ส่งใช้หนี้อย่างไรก็ไม่ท�าให้ยอดเงินต้น

ลดลง	เมื่อ	กฟก.	เข้ามาจัดการหนี้ให้	ลดหนี้ลงไปครึ่งหนึ่ง	

อัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง	 1	 บาทเท่านั้น	 ที่ผ่านมาไม่เคย 

รู้มาก่อนว่าพ่อเปนหนี้	 รู้อีกทีก็ตอนที่ครอบครัวมาถึงจุด 

ท่ีแย่ที่สุด	 ที่ดินก�าลังจะหลุดหายไป	 ตัดสินใจออกจาก 

งานประจ�าเพื่อไปดแูลพอ่และรับผิดชอบมรดกหนี้ก้อนนั้น	

จากที่เคยเห็นว่ามีสมาชิกได้รับการช่วยเหลือจาก	 กฟก.	 

จนวันท่ีตัวเองได้รับการช่วยเหลือบ้าง	 รู้สึกประทับใจที่ม	ี

กฟก.	อยูเ่คยีงข้างเกษตรกร	ท�าสญัญาช�าระหน้ีคนื	กฟก.	15	ปี	 

แต่สามารถช�าระหนี้คืนได้ภายใน	 6	 ปี	 เพราะจ�านวนหนี้ 

ที่ลดลงไปท�าให้มีพื้นที่หายใจ	หาเงินใช้หนี้ได้	ตอนนี้ได้รับ

หลักทรัพย์ที่ค�้าประกันคืนจาก	กฟก.	แล้ว	เมื่อปี	2559

	 “จากที่เคยมีเจ้าหนี้มาขึ้นป้ายจะยึดทรัพย์	วันนี้ที่ดิน

แปลงนัน้ได้ถกูน�ามาท�าการเกษตร	ปลกูมะยงชดิ	สร้างรายได้

ให้ครอบครวั	ส่งเสยีลกูเรยีนหนงัสอื	2	คน	อกีทัง้ยงัแบ่งทีด่นิ

ให้หลาน	ๆ 	มาท�าการเกษตร	ปลูกผัก	ปลูกผลไม้ผสมผสาน	 

เหตุผลท่ีผมเช่ือมั่นใจ	 กฟก.	 คือ	 พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มีเจตนารมณ์ในการก ่อตั้ ง เพื่อช ่วยเหลือเกษตรกร	 

ทั้งด้านฟื้นฟูอาชีพและจัดการหนี้ให้เกษตรกร	ปัญหาใหญ่ 

ของเกษตรกรคือภาระหนี้สินที่พะรุงพะรัง	 สถาบันเจ้าหนี้ 

คิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินจริง	 ผลผลิตเกษตรกรตกต�่า	 

หนไีม่พ้นทีจ่ะถกูยดึทีดิ่นท�ากนิอนัเปนหลกัทรพัย์ค�า้ประกัน	

แต่	 กฟก.	 เปนหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือ	 

ประคับประคองให้เกษตรกรลืมตาอ้าปาก	 และรักษา

ท่ีดินท�ากิน	 หากวันนึงตัวผมเองจะถูก	 กฟก.ยึดที่ดิน 

ผมก็ไม่เสียใจ	 เพราะที่ดินตกไปอยู่ในมือรัฐ	 ไม่ใช่นายทุน	

อย่างน้อยทรัพย์สินกต็กเปนของประเทศ	ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ	 

แต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า	 กฟก.จะไม่มีวันยึดที่ดินของ

เกษตรกรอย่างแน่นอน	 วันนี้ผมได้พิสูจน์แล้วว่าเกษตรกร

ที่หมดหนทางสามารถหันหน้าไปพึ่งพา	กฟก.	ได้จริง	
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“เมื่อเทียบกับพ่ีน้องสมาชิกรายอื่นแล้ว จ�านวนหนี้ของผมอาจจะไม่มากมาย 
แต่เป็นเรื่องหนักหนาส�าหรับเกษตรกรที่มีรายได้เพียงเล็กน้อย 

เมื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของ กฟก. แล้ว มั่นใจได้แน่นอนว่า 
หนี้ลด เงินต้นลด ดอกเบี้ยถูก ที่ดินท�ากินหรือหลักทรัพย์ค�้าประกัน

ไม่ตกไปเป็นของนายทุน”

	 เปนสมาชิก	 กฟก.	 มาตั้งแต่เริ่มมีกฎหมายฉบับนี้ 

ออกประกาศใช้	เพราะได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวจากสมาชิก

ในหมูบ้่านทีร่่วมเรยีกร้องให้มกีารจดัตัง้	พ.ร.บ.	กองทนุฟ้ืนฟู 

และพัฒนาเกษตรกร	 เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร	 

ด้วยความสนใจและมีอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้ว	 เห็นว่า

กฎหมายฉบบันีเ้ปนผลดต่ีอเกษตรกรในประเทศมาก	มทีัง้

เรือ่งการแก้ไขปัญหาหนีแ้ละฟ้ืนฟอูาชพีให้เกษตรกรมรีายได้	 

หลุดพ้นจากปัญหาหนี้	รักษาที่ดินท�ากินให้เกษตรกร	

	 “เดมิทผีมมอีาชพีท�านาข้าว	ปลกูข้าวได้แค่เพยีงปีละ	 

1	ครัง้	 พืน้ทีต่�าบลนาค�าเจอปัญหาภัยแล้งทุกปี	 จงึท�านาได้

เพยีงแค่ฤดูฝนเท่านัน้	ภายหลงัได้ปลกูยางพาราตามท่ีภาครัฐ 

ให้การสนับสนุน	ข้าวที่ได้จากการท�านามีไว้ส�าหรับบริโภค

ในครัวเรือน	ไม่พอส�าหรับขายเพื่อใช้จ่ายหรือใช้หนี้	ภาระ

หนี้สินเกิดจากการกู้ยืมเงินสหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่	 

น�าไปลงทุนท�าการเกษตร	 ลงทุนท�านาข้าวและซื้อปุ ๋ย 

พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเปนในการท�านา	 รายได้จากภาค

การเกษตรไม่มคีวามแน่นอน	 เพราะผลผลติมคีวามผันแปร 

ไปตามสภาพภูมอิากาศ	บางปีฝนแล้ง	บางปีน�า้ท่วมนาข้าว 

เสยีหาย	พอมาปลูกยางพารากเ็จอปัญหาราคาน�า้ยางตกต�า่อีก	 

แต่สิง่ทีต้่องใช้จ่ายแน่นอนคอืภาระทีต้่องส่งลกูเรยีนหนงัสอื	

พยายามหารายได้เสรมิรบัจ้างหลงัหน้านาหรอืหลงักรดียาง	 

ท�าให้พอมีรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน	แต่ไม่เพียงพอส�าหรับ

การใช้หนี้	 ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกปี	 จากการติดตามและ 

ให้ความสนใจต่อ	กฟก.	มาโดยตลอด	จงึขอรบัความช่วยเหลอื 

ให้	กฟก.	เข้ามาจัดการหนี้แทนให้	

ทีอ่ยู ่55 หมูท่ี ่8 ต�าบลนาค�า อ�าเภอศรเีมอืงใหม ่จงัหวดัอบุลราชธาน ี
สังกัดองค์กร กลุ่มเกษตรรวมไทยพัฒนาศรีเมืองใหม่ 

รหัสองค์กร 3443001289

นำยประยงค ์บญุรอด อำย ุ52 ปี 

	 เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2555	ได้รับการช่วยเหลือจาก	

กฟก.	เข้ามาช�าระหนี้แทนให้	เปนเงินทั้งสิ้น	31,000	บาท	

จากยอดหนี้เดิม	จ�านวน	62,000	บาท	ท�าสัญญาผ่อนคืน	

กฟก.	เปนระยะเวลา	10	ปี	ช�าระหนี้ปีละ	3,273.04	บาท	

ดอกเบี้ยร้อยละ	 1	 บาท/ปี	 เมื่อเทียบกับพี่น้องสมาชิก 

รายอื่นแล้ว	 จ�านวนหนี้ของผมอาจจะไม่มากมาย	 แต่เปน

เรื่องหนักหนาส�าหรับเกษตรกรที่มีรายได้เพียงเล็กน้อย	

ซึ่งสวนทางกับรายจ่ายในครอบครัวที่ต้องแบกรับ	 กฟก. 

ให้ความเปนธรรมกบัเกษตรกรทีเ่ดอืดร้อนทกุคน	หากหนีส้นิ 

อยู ่ในหลักเกณฑ์ที่ให้การช่วยเหลือได้	 เดือดร้อนจริง	 

กจ็ะได้รับการพิจารณาให้ได้รบัการจดัการหนีแ้ทนแน่นอน	

ตอนนี้ผมและครอบครัวมีความสามารถในการใช้หนี้คืน 

ให้กับ	กฟก.	ได้อย่างสบาย	ความเสี่ยงจากรายได้ที่ผันผวน

ไปตามสภาวะเศรษฐกิจเปนเรื่องที่คาดเดาไม่ได้	เกษตรกร

อย่างผมได้รบัความเดือดร้อนกนัถ้วนหน้า	แต่เรือ่งทีส่บายใจ 

ได้เรื่องหนึ่งคือ	เมื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของ	กฟก.	

แล้ว	 มั่นใจได้แน่นอนว่า	 หนี้ลด	 เงินต้นลด	 ดอกเบ้ียถูก	 

ที่ดินท�ากินหรือหลักทรัพย์ค�้าประกันไม่ตกไปเปนของ

นายทนุ	อกีทัง้ยงัมเีงนิทนุให้การสนบัสนุนในการฟ้ืนฟูอาชีพ

อกีด้วย	ตอนนีผ้มจะต้ังใจท�าการเกษตรและน�าเงินมาใช้หนี้

ให้ครบตามสัญญา	 และมีโอกาสได้ร่วมเปนอนุกรรมการ

จังหวัด	 ก็จะขอปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

จังหวดัอบุลราชธานใีห้ปัญหาบางเบาลง	มคีณุภาพชวีติทีด่ี 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ต่อไป”	
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“เคยได้ยินจากเพ่ือนสมาชิกว่า กฟก. ให้ความช่วยเหลือช้า 
รอนานหลายปี รอจนเหนื่อยจนท้อ แต่ส�าหรับผมคิดว่าหากเราปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ เป็นหนี้ตามเงื่อนไขที่ กฟก. ช�าระหนี้แทนได้ 
คุณสมบัติถูกต้อง เจ้าหนี้ให้ความยินยอมช�าระหนี้แทนได้ 

การรอคอยความช่วยเหลือก็ไม่นานอย่างที่คิด”

	 “นิพนธ์	 สละจิตต์”	 เกษตรกรสมาชิกกลุ่มบ้านลอน

สามคัคี	ประกอบอาชีพท�าสวนยางและเลีย้งโคพนัธุ์พืน้เมอืง

เปนอาชีพเสริม	 บอกเล่าเรื่องราวสาเหตุที่ท�าให้เปนหนี้ว่า	 

ได้กูเ้งินจากสหกรณ์การเกษตรปากพะยนู	จ�ากดั	ยอดหนีร้วม	 

1,300,000	บาท	ใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน	จ�านวน	3	แปลง	

เนือ้ทีร่วม	30	ไร่เศษ	ในช่วงทีร่าคายางพาราดี	รายได้เพยีงพอ 

ส�าหรับการใช ้จ ่ายในครัวเรือนและเหลือพอใช ้หนี้	 

แต่ระยะหลังเศรษฐกิจไม่ดี	ราคาพืชผลตกต�่า	รวมถึงราคา

ยางพาราด้วย	ภาระภายในครอบครวัไม่ได้ลดลงตามสภาวะ

เศรษฐกิจ	หนีส้นิทีกู่ย้มืมาไม่สามารถส่งต่อได้	เมือ่หมดหนทาง 

จึงนึกถึงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 เข้าไปติดต่อ

ขอรับการช่วยเหลือ	 โดยได้ปฏิบัติตามกฎกติกาทุกอย่าง	

จนตอนนี้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิซื้อหนี้จาก	กฟก.	

เรียบร้อยแล้ว

		 “ผมตดิตามข่าวสารของ	กฟก.	อยูต่ลอด	ทราบว่าหาก

เกษตรกรเปนหนี้เร่งด่วน	 อยู่ในขั้นถูกด�าเนินคดี	 ฟ้องร้อง	 

ยึดทรัพย์	 หรือขายทอดตลาด	 จะได้รับการช่วยเหลือ	 

หากขึน้ทะเบยีนเปนสมาชิกและข้ึนทะเบียนหน้ีถูกต้องตาม

ขั้นตอน	ตัวผมเองขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกไว้ตั้งแต่ปี	2551	 

มีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้รับการจัดการหนี้จาก	กฟก.	และ 

ได้หลักทรัพย์คืนไปแล้ว	 เมื่อเจอปัญหาจึงประสานงาน

กับเจ้าหน้าที่สาขาจังหวัดเพื่อขอรับสิทธิการจัดการหนี	้ 

ใช้ระยะเวลาไม่นาน	เนือ่งจากข้ันตอนต่าง	ๆ 	ในการช่วยเหลอืนัน้ 

มีความชัดเจน	 และเจ้าหนี้ไว้วางใจในการท�างานของ	

กฟก.	เปนอย่างดี	เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม	2563	ที่ผ่านมา	 

ผมได้รบัจดัการหนีแ้ทน	ยอดหนี	้1,513,903.74	บาท	อตัรา

ที่อยู่ 245/16 หมู่ที่ 4 ต�าบลฝาละมี อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สังกัดองค์กร บ้านลอนสามัคคี 

รหัสองค์กร 9350000016

นำยนพินธ ์สละจติต ์อำย ุ54 ปี 

ดอกเบีย้ร้อยละ	1.50	บาทต่อปี	ท�าสัญญาช�าระหนีค้นื	20	ปี	 

ผ่อนปีละ	88,178.44	บาท”

	 ในวันที่	กฟก.	เข้ามาดูแลรับช�าระหนี้แทนให้นั้นรู้สึก

ดใีจมาก	เพราะครอบครวัมภีาระหนกั	ทัง้ส่งเสยีลกูให้เรยีน

หนงัสือและต้องหาเงินรักษาภรรยาทีป่่วยเปนมะเร็ง	ภาระ

หนี้สินที่กู้ยืมมาหนักเกินกว่าจะผ่อนส่งให้เจ้าหนี้ได้หมด	 

ผมต้องหาเงินส่งดอกเบี้ยร้อยละ	13	ต่อปี	มองไม่เห็นทาง

ว่าจะใช้หนี้หมดเมื่อไหร่	 นับว่าเปนความโชคดีของตัวเอง 

ทีไ่ด้รบัการช่วยเหลือจาก	กฟก.	รวดเรว็ทนัต่อความเดือดร้อน	 

เคยได้ยินจากเพื่อนสมาชิกว่า	กฟก.	 ให้ความช่วยเหลือช้า	

รอนานหลายปี	 รอจนเหนื่อยจนท้อ	 แต่ส�าหรับผมคิดว่า 

หากเราปฏิบติัตามหลักเกณฑ์	 เปนหนีต้ามเง่ือนไขท่ี	 กฟก.	

ช�าระหนีแ้ทนได้	 คณุสมบติัถูกต้อง	 เจ้าหนีใ้ห้ความยนิยอม

ช�าระหนีแ้ทนได้	การรอคอยความช่วยเหลอืกไ็ม่นานอย่างท่ีคิด	 

ทกุอย่างย่อมมกีระบวนการและก�าหนดระยะทีช่ดัเจนอยูแ่ล้ว		 

เมื่อภาระหนี้ลดลงผมก็มีก�าลังใจที่จะหาเงินส่งเสียลูก	ๆ 	

และดูแลภรรยาได้มากขึน้	ต้ังใจว่าจะหาเงินใช้หนีค้นื	กฟก.	

ตามสญัญาให้ได้	หากไม่มกีฎหมายฉบบันีผ้มและครอบครวั

คงสูญเสียที่ดินท�ากินให้กับเจ้าหนี้อย่างแน่นอน	

38 ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
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กจิกรรมทีส่�ำคญั
ในปีงบประมำณ

2 5 6 2



นายกฤษฎา	 บุญราช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรเฉพาะกิจ	 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกรของกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและ

ปัญหาเก่ียวกบัการบรหิารงานด้านต่าง	ๆ 	ตามค�าสัง่	คสช.

ที่	26/2560
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การ รับฟ ั งความคิด เ ห็นและข ้อ เสนอแนะ 

จากเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการจัด 

การหนี้และการฟื ้นฟูอาชีพ	 ให้สอดคล้องกับ

ความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกร

ทั่วประเทศ

46 ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
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นายกฤษฎา	 บุญราช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	ประธานกรรมการกองทนุฟ้ืนฟู

และพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ	 มอบโฉนดท่ีดิน

คืนให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	

หลังจากที่เกษตรกรช�าระหนี้ครบตามสัญญา 

ตามนโยบายรักษาที่ดินท�ากินให้เกษตรกร	
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นายสนธิรัตน์	 สนธิจิรวงศ์	 รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	เยีย่มชม

กจิกรรมขององค์กรเกษตรกรสมาชิก

กองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 

กลุม่ฮกัน�า้จาง	จงัหวัดล�าปาง	ในระหว่าง 

ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร	 ซึ่งเปน

องค์กรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

กิจกรรมด้านการฟื้นฟูอาชีพ	 มีการ

รวมกลุ ่มท�าเกษตรอินทรีย์ปลอด 

สารพิษ	 ปัจจุบันน้ีเปนองค์กรที่มี

ความเข้มแขง็และเปนองค์กรต้นแบบ

ให้สมาชิกได้ศึกษาเรียนรู ้การท�า

เกษตรอินทรีย์

48 ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
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การเลือกตั้ งผู ้แทนเกษตรกร	 

พ.ศ.	2562	 เพื่อให้เกษตรกร

สมาชิกร่วมลงคะแนนเลอืกผูแ้ทน

เกษตรกรเข้ามาท�าหน้าที่เปน 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร	จ�านวน	20	คน	

แบ่งเปน	 ภาคเหนือ	 5	 คน	 ภาค

กลาง	4	คน	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	7	คน	และภาคใต้	4	คน	
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1. นายสไกร พิมพ์บึง ที่ปรึกษา

2. นายรัตนกุล  โพธิ ประธานกรรมการ

3. นายประยงค์ อัฒจักร กรรมการ

4. นายมนัส วงษ์จันทร์ กรรมการ

5. นางสาวกิรากร อภิสรากรกุล กรรมการเลขานุการ

6. นางสาวนันท์นพิน จรงค์หนู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผูจ้ดัท�ำ
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