รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563

คานา
การสนั บ สนุ น เพื่อพัฒ นาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร เป็นการเปิดโอกาสให้ พี่น้อง
เกษตรกรได้เรียนรู้พัฒนาความเข้มแข็งและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกอย่างเร่งด่วนให้ทันต่อ
ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร เป็นภารกิจที่สาคัญอย่างยิ่งของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยในปี
2562 แม้จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจสู่คณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 โดยกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ซึ่งการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรครั้ง
นี้มีพี่น้องเกษตรกรสมาชิกมาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 25.04 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจานวน 1,382,281 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศทั้งสิ้น 5,520,492 คน นับว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรที่ผ่านมา ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าพี่น้องเกษตรกรสมาชิกเริ่มมีความตื่นตัวในสิทธิของตนเอง เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรที่จะเข้า
มาเป็นปากเป็นเสียงทาหน้าที่แทนในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1. กรรมการ
โดยตาแหน่ง จานวน 10 ท่าน ที่มีน ายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐ มนตรีที่ ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 11 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ จานวน 5 คน
และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จานวน 6 คน และ 3. ผู้แทนเกษตรกรจานวน 20 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิกองค์กรเกษตรกร โดยคณะกรรมการกองทุน มีอานาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูฯ กาหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศในการบริหารกิจการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จั ดหาผลประโยชน์ ระเบี ย บการรั บ ขึ้น ทะเบียนและการเพิกถอนทะเบีย นองค์ก รเกษตรกร ระเบี ยบการ
พิจารณา แผนและโครงการฟื้นฟูฯ การติดตามและประเมินผล ระเบียบการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและ
โครงการฟื้นฟูฯ และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุน นอกจากนี้
ยังกากับดูแล ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและสานักงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการกาหนดภาระ
ผูกพันของกองทุน
เมื่อได้ผู้แทนเกษตรกรครบทั้ง 20 ท่านตามสัดส่วนของแต่ละภูมิภาคแล้ว คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรชุดใหม่ก็พร้อมเดินหน้าตามภารกิจเพื่อเสริม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ พี่น้องเกษตรกร
ยกระดั บ การผลิ ต และการจั ด การด้ า นการเกษตรให้ เ ป็ น อาชี พ ที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น และแก้ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการชาระหนี้แทนเกษตรกร การเจรจาไกล่เกลี่ย
ชะลอการดาเนินการทางกฎหมายและคืนหลักทรัพย์ให้เกษตรกรที่ขอไถ่ถอนคืน และท้ายสุดเป็นการรักษาที่ดิน
ทากินไว้ให้เกษตรกร
ปัญหาด้านต่าง ๆ ของพี่น้องเกษตรกรที่มีข้อติดขัดส านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รวบรวมเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุดใหม่ที่จะเข้ามาคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้อง
เกษตรกร และบุคลากรของส านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ทุกคนทั้งพนักงานและลู กจ้างพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจ
ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างสูงสุด
สานักงานกองทุนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประวัติความเป็นมาของ กฟก.
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จั ดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.
2542 ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว เกิ ด จากการต่ อ สู้ เ รี ย กร้ อ งของเกษตรกร โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องการให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร ตั้งแต่ปี 2536 จนกระทั่งปี 2542 รัฐสภาจึงได้ผ่ านร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒ นา
เกษตรกร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การพัฒนาเกษตรที่ผ่านมา เป็นการกาหนดนโยบายโดย
ทางราชการ ซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของปัญหาโดยตรง ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงทาให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจาเป็นต้องจัดตั้งองค์กรที่
รับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง
ข้าราชการในระดับกาหนดนโยบาย ผู้ปฎิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้กาหนดนโยบายในการบริหาร
การสนับสนุนจากกองทุน และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกั นเป็นองค์กร
เกษตรกร เพื่อทาแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่ งจะมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการเพื่อให้การฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลตาม
ความมุ่งหวังของการจัดให้มีกองทุน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขึ้น
ต่อมา ในปี 2544 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2544 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางในการแก้ไข
ปั ญ หาหนี้ สิ น ของเกษตรกรอั น เนื่ อ งมาจากโครงการส่ ง เสริ มของรั ฐ ที่ ไ ม่ ป ระสบผลส าเร็ จไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
เกษตรกรที่เป็ น หนี้ ในระบบ เป็ น เหตุให้ เกษตรกรเหล่ านั้ นไม่มีโ อกาสฟื้น ฟูอาชีพ และด ารงชีวิ ตในด้า น
เกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจของ กฟก.
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การเพื่อให้การบริการเกษตรกร พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
3. พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรเกษตรกร
4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร

ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ด้า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง ด้ า นการสร้ า งโอกาสความ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
ศักยภาพคน
เสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น จัดการภาครัฐ
ทางสังคม
แผนฯ ๑๒

เป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้า
ในสังคม
เป้าหมายที๑่ ลดความเหลื่อมล้้า
ด้านรายได้ของกลุม่ คนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน
และแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการับรู้การทุจริตให้
สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

จัดสรรฯ
แผนงาน

แผนส่งเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุม่ ของเกษตรกรในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกร

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

กฟก. ๖๓ – ๖๗

ส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการพัฒนา องค์กร
เกษตรกรให้เข้มแข็ง และ
รวมกันเป็นเครือข่าย

แผนส่งเสริมและสนับสนุนการ แผนพัฒนาความรู้ในด้าน
ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่
เกษตรกรรมของเกษตรกร
เกี่ยวเนือ่ งกับเกษตรกรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรเกษตรกร

แผนพัฒนา
ศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อกูลซึ่งกันและ
กันระหว่าง
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
หนี้ของเกษตรกรในระดับ
องค์กร

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการส้านักงานให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ

ด้าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

แผนที่ยุทธศาสตร์ สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การเพื่อให้การบริการเกษตรกร พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
3. พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกรรม หรือกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
เกษตรกร
4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
ประเด็น
(พ.ศ. ๒๕๖๓ –
ส่งเสริม สนับสนุน
:
พัฒนาระบบการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๒๕๖๗)
กระบวนการพัฒนา องค์กร
ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการส้านักงานให้ทันสมัย
:
เกษตรกรให้เข้มแข็ง และรวมกัน จัดการหนี้ของเกษตรกร
และมีประสิทธิภาพ
ด้าเนินงานตาม
เป็นเครือข่าย
ในระดับองค์กร
หลักธรรมาภิ
บาล
แผนงานปี ๒๕๖๓
ผลผลิต: / โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กิจกรรม

๑. แผนงานบริหารสานักงาน

๒. แผนงานการจัดการหนี้ของเกษตรกร

๓. แผนงานการฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
โครงการ : สนับสนุนการบริหาร โครงการ : จัดการหนี้ของเกษตรกร
โครงการ : ฟื้นฟูและพัฒนา
ของส้านักงาน
เกษตรกร
จ้านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย จ้านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย เพื่อการ จ้านวนองค์กรเกษตรกรและ
เพื่อการบริหารงานส้านักงาน
จัดการหนี้
เกษตรกรทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรและพนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
กิจกรรมที่ ๑ : ประชุม
กิจกรรมที่ ๑ : การช้าระหนี้แทน
กิจกรรมที่ ๑ : สนับสนุนเงิน
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู
เกษตรกร
กู้ยืมและเงินอุดหนุนแก่องค์กร
และพัฒาเกษตรกร
เกษตรกร
กิจกรรมที่ ๒ : ประชุม
กิจกรรมที่ ๒ : สนับสนุนเงินกิจกรรมเพื่อ กิจกรรมที่ ๒ : การส่งเสริม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู การจัดการหนี้ของเกษตรกร
การตลาด
และพัฒาเกษตรกร
กิจกรรมที่ ๓ : ประชุม
กิจกรรมที่ ๓ : การสร้างความเข้าใจด้าน กิจกรรมที่ ๓ : สนับสนุนเงิน
คณะอนุกรรมการ และ
การจัดการหนี้ของเกษตรกร
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูและ
คณะท้างาน
พัฒนาเกษตรกร
กิจกรรมที่ ๔ : พัฒนาระบบ
กิจกรรมที่ ๔ : จัดประชุมสัญจร ๔ ภาค
ฐานข้อมูลของกองทุน

ผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2563
(ระหว่าง 1 ต.ค. 62- ก.ย. 63)

โครงสร้างการบริหารงานสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ผลการดาเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ประจาปีงบประมาณ 2563
(ระหว่าง 1 ต.ค. 62- ก.ย. 63)

ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
นับแต่ปี 2549 จนถึงปี 2563 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ดาเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามเจตนารมณ์กฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกรอย่างแท้จริง มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ฯ รวมทั้งสิ้น 55,588 องค์กร สมาชิก
จานวน 5,646,695 คน จาแนกตามภูมิภาคได้ดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลองค์กรเกษตรกรและสมาชิก แยกตามรายภาค

ลาดับ
1

ภาค
เหนือ

17,728

1,436,384

2

กลาง

8,690

949,708

3

ตะวันออกเฉียงเหนือ

19,108

2,449,921

4

ใต้

10,062

810,682

55,588

5,646,695

รวม

องค์กร

จานวนสมาชิก
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2. ด้านการส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมขององค์กรเกษตรกร
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนุมัติและสนับสนุนงบประมาณประเภทเงิน
อุดหนุน และเงินกู้ยืมให้กับองค์กรเกษตรกร ระหว่างปี 2549 – 2562 จานวนทั้งสิ้น 10,810 โครงการ
มีสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 548,248 คน งบประมาณเป็นเงิน 881,810,977 บาท
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 องค์กรเกษตรกรเสนอแผนและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จานวน 548 องค์กร จานวนโครงการที่เสนอ 555 โครงการ

3. การติดตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (เงินอุดหนุน/เงินกู้ยืม)
3.1 การติดตามรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ในปีงบประมาณ 2563 สาขาจังหวัดและองค์กรเกษตรกรส่งรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ จานวน 1,108 โครงการ สาขาจังหวัดส่งรายงานเพื่อปิดโครงการ จานวน 1,387 โครงการ
ตารางสรุปผลการติดตามรายงานผลการดาเนินงานโครงการและปิดโครงการ
ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
ปิดโครงการ
ลาดับ
ภาค
(โครงการ)
(โครงการ)
1
เหนือ
143
479
2

กลาง

429

365

3

ตะวันออกเฉียงเหนือ

386

335

4

ใต้

150

208

1,108

1,387

รวม
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3.2 การติดตามการชาระคืนเงินกู้ยืมองค์กรเกษตรกร
ในปีงบประมาณ 2563 องค์กรเกษตรกรชาระคืนเงินกู้ยืมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จานวน 466 โครงการ เป็น
เงิน 21,817,832.88 บาท
4. จัดทาประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางและแบบเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
4.1 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ว่าด้ วยการพิจารณา
แผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผล การดาเนินการ
การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563
4.2 ประการคณะกรรมการบริ ห ารกองทุนฟื้น ฟูและพั ฒ นาเกษตรกร เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563
4.3 ประการคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563
4.4 ประการคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง แบบเสนอแผนและ
โครงการฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563
4.5 จัดทาคู่มือการสนับสนุนการดาเนินการตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
4.6 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การรับขึ้นทะเบียนและ
การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563
4.7 คู่มือการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563

ตัวอย่างองค์กรเกษตรกร
ที่ประสบความสาเร็จ

กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าลาน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
รหัสองค์กร : 5843000222
ที่ตั้งองค์กร : 83 03 ตาบล ห้วยโป่ง อาเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการ : ปลูกกระเทียมและถั่วเหลืองแบบอินทรีย์
งบประมาณ : เงินกู้ยืม 430,100 บาท
สมาชิก : 96 คน เข้าร่วมโครงการ 16 คน
ประธานองค์กร : นายคาลอย อารี โทรศัพท์ 09-79483717

-------------------------------------------กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าลาน เป็นองค์กรที่ได้ ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร เมื่อปี พ.ศ. 2548 ประกอบอาชีพด้วยการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว กระเทียม ถั่วเหลือง ข้าวโพด
งา เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีความชานาญในการใช้พื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่ดอนหรือภูเขา มีการปลูก
กระเทียมหลังฤดูการทานาหรือถั่วเหลืองหน้าแล้ง สาหรับข้าวโดยส่วนใหญ่จะปลูกไว้เพื่อบริโภคเองภายใน
ครัวเรือน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 17,893 บาท เพื่อพัฒนาแผนและโครงการ
ในปี พ.ศ. 2556
สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันขออนุมัติงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูแ ละพัฒนา
เกษตรกร ประเภทงบกู้ยืม จานวน 430,100 บาท ภายใต้ชื่อโครงการปลูกกระเทียมและถั่วเหลืองแบบอินทรีย์
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ปลูกกระเทียม งบประมาณ 393,600 บาท กิจกรรมที่ 2 ปลูกถั่ว
เหลือง งบประมาณ 11,200 บาท และกิจกรรมที่ 3 ทาปุ๋ยหมักชีวภาพ งบประมาณ 25,300 บาท มีระยะเวลา
การชาระเงินคืน 5 ปี
สาหรับเหตุผลหลักในการดาเนินกิจกรรมเพาะปลูกกระเทียม ผสมผสานกับการปลูกถั่ วเหลือง
และการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้เกิดกระบวนการเกื้อกูลและสนับสนุนในระบบห่วงโซ่ของการเพาะปลูก ทา
ให้การดาเนินกิจกรรมครบวงจร โดยเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตที่จะต้องหันมาลดต้นทุนในการปลูกกระเทียม
ถั่วเหลือง พริก งาน ข้าว และวิธีการทาปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองภายในกลุ่ม เมื่อมีผลผลิต องค์กรเกษตรกรมีแผน
ด้านการรวบรวมและจัดการในระบบกลุ่ม มีอานาจต่อรองในเรื่องของการจาหน่ายผลผลิตสด หรืออาจนามา
แปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะทาให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ และสามารถ
พัฒนาตนเอง ทาให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
ปัจจุบันองค์กรเกษตรกรได้ชาระเงินกู้ยืมครบตามแผนการชาระเงินคืนที่กาหนดไว้ทั้ง 5 งวด และ
สมาชิกยังคงทากิจกรรมร่วมมกันอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ ต้นทุนในการผลิตลดลง อีกทั้งยัง
สามารถจาหน่ายสินค้าที่ปลอดสารพิษให้ถึงมือผู้บริโภค

กลุ่มฟื้นฟูบ้านตาลเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสองค์กร : 7147000072
ที่ตั้งองค์กร : 98/1 หมู่ 2 ตาบลรางสาลี่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ : เลี้ยงจิ้งหรีด
งบประมาณ : เงินกู้ยืม 300,000 บาท
สมาชิก : 201 คน เข้าร่วมโครงการ 15 คน
ประธานองค์กร : นายธนกฤติ ศรีบุญมา โทรศัพท์ 088-4359146

-------------------------------------------สมาชิกในกลุ่มฟื้นฟูบ้านตาลเสี้ยนมีอาชีพหลากหลาย ทั้งทานา ปลูกผักตามฤดูกาล ทาไร่อ้อย ไร่มัน
สาปะหลัง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตสมาชิกมีเวลาว่าง เมื่อปี 2558 ของบอุดหนุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 30,000 บาท นาไปพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งขององค์กร ด้วยการ
ทดลองเลี้ ย งจิ้ งหรี ด จากการทดลองเรี ยนรู้ร่ว มกันของสมาชิกทาให้ กิจกรรมเลี้ ยงจิ้งหรีดประสบความส าเร็ จ
เนื่องจากเลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่น้อย ลงทุนน้อย และใช้เวลาว่างที่เหลือจากการทาอาชีพหลักมาสร้างรายได้เสริมภายใน
ครั ว เรื อนได้เ ป็ น อย่ า งดี ในปี งบประมาณ 2561 จึงขอสนับสุ นงบกู้ยื ม ภายใต้ โ ครงการเลี้ ย งจิ้ง หรี ด เป็น เงิ น
300,000 บาท มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 15 คน
องค์กรของบประมาณเพื่อเลี้ยงจิ้งหรีด ใช้เวลาดาเนินกิจกรรม 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 – 15 มี.ค.
2563 โดยงบประมาณที่ได้รับนาไปจัดสร้างโรงเรือน จานวน 15 โรงเรือน และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง
จิ้งหรีด สมาชิกแต่ละรายเลี้ยงจิ้งหรีด คนละ 6 กล่อง เมื่อครบ 45 วัน จิ้งหรีดโตพร้อมสาหรับการจาหน่าย
สมาชิกจะนาจิ้งหรีดมารวมกันแช่แข็งไว้ที่ศูนย์รวบรวมของกลุ่ม เมื่อมีจานวน 400 กิโลกรัม จึงนาไปขายที่
อาเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจุดรับซื้อหลักของภาคกลาง ในช่วงปี 2562 และ 2563 สมาชิกเลี้ยง
จิ้งหรีดแล้ว 14 รุ่น น้าหนักรวม 8,535 กิโลกรัม มีรายได้รวม 1,105,500 บาท สามารถชาระเงินคืนกู้ยืมให้
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ตามกาหนดระยะเวลา และมีเงินคงเหลือเพื่อชาระหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย
คนละ 22,778.67 บาท โดยชาระงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการประสบความาสาเร็จ
สร้างรายได้ให้กับสมาชิก และสามารถใช้เงินคืน กฟก. ได้ตามแผนที่กาหนดไว้
ปั จ จุ บั น แม้ องค์ กรจะได้ รั บ การอนุ มัติปิ ดโครงการไปแล้ ว แต่องค์ก รก็ ยังด าเนิน กิจ กรรมต่ อเนื่อ ง
ประธานกับสมาชิกในกลุ่มต่างร่วมกันเรียนรู้ แก้ไขปัญหาจนโครงการมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี

กลุ่มกสิกรรมบ้านโนนสาย
รหัสองค์กร : 3343002062
ที่ตั้งองค์กร : 27 หมู่ที่ 12 ตาบลแขม อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการ : เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
งบประมาณ : เงินกู้ยืม 472,750 บาท
สมาชิก : 93 คน เข้าร่วมโครงการ 31 คน
ประธานองค์กร : นายนัธสันต์ ดาสันทัด โทรศัพท์ 089-6261222

-------------------------------------------กลุ่ ม กสิ ก รรมบ้ า นโนนสายเคยได้ รั บ อนุ มั ติ โ ครงการกู้ ยื ม ปี 2555 โครงการ เลี้ ย งโคพั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง
งบประมาณ 472,750 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 31 ราย ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติโครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
ลูกผสมบราห์มัน งบประมาณ 500,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 ราย องค์กรสมทบ 700,000 บาท จัดซื้อโคพันธุ์พื้นเมือง
ลูกผสมบราห์มัน จานวน 40 ตัว ปัจจุบัน องค์กรมีลูกวัวเพิ่มขึ้น 7 ตัว
ผลการดาเนินงานขององค์กรเกษตรกร
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อโคแม่พันธุ์ จานวน 31 ตัว เมื่อถึงระยะเวลาการขยายพันธุ์ ได้มีการผสมพันธุ์ทั้ง
แบบธรรมชาติ และผสมเทียม ในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555 – 2560 โคแม่พันธุ์ตกลูก จานวน 78 ตัว และ
องค์กรได้มี การจั ดจ าหน่ ายลู กโค จ านวน 63 ตัว เฉลี่ ยตัว ละ 20,000 – 23,000 บาท โดยมีรายได้รวม
1,392,000 บาท ปัจจุบันมีโคพันธุ์พื้นบ้านคงเหลือ 46 ตัว แบ่งเป็น โคแม่พันธุ์ จานวน 31 ตัว และลูกโค
จานวน 15 ตัว
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค จานวน 23,810 บาท
องค์กรเกษตรกร ได้จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดทาปุ๋ยอินทรีย์ และน้าหมักชีวภาพ และมีการรวบรวม
มูลโคของสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้าหมักชีวภาพ โดยสมาชิกจะมาผลิต
ร่วมกัน เฉลี่ยปีละ 3 – 4 ครั้ง ในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555 – 2560 องค์กรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ จานวน 41 ตัน
และน้าหมักชีวภาพ บรรจุถัง ขนาด 200 ลิตร จานวน 10 ถัง , ถังขนาด 150 ลิตร จานวน 1 ถัง และถัง
ขนาด 100 ลิตร จานวน 2 ถัง และได้จัดจาหน่ายโดยมีรายได้รวม 103,000 บาท

กลุ่ม
แม่บ้านหมู่ 8 ท่าใหญ่ จังหวัดพังงา
รหัสองค์กร : 8258000055
ที่ตั้งองค์กร : 52/6 หมู่ที่ 8 บ้านท่าใหญ่ ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โครงการ : กล้วยฉาบ
งบประมาณ : เงินอุดหนุน 30,000 บาท
สมาชิก : 57 คน เข้าร่วมโครงการ 27 คน
ประธานองค์กร : นางสาวมะลิวัลย์ ทองพร้อม โทรศัพท์ 062-9175276
-----------------------------------------------------กลุ่มแม่บ้านหมู่ 8 ท่าใหญ่ ได้รับอนุมัติงบอุดหนุน ในปีงบประมาณ 2559 โครงการกล้วยฉาบ งบประมาณ
30,000 บาท สมาชิกผู้ร่วมโครงการ 27 ราย
เนื่องจากกลุ่มแม่บ้า น หมู่ 8 ท่าใหญ่ จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในหมู่บ้าน และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง โดยสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
เลี้ยงสัตว์ การประมง การแปรรูปผลผลิต เช่น ขนม กะปิ เป็นต้น
การบริหารจัดการองค์กร เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพและมีความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี สมาชิก
ภายในกลุ่มมีความร่วมมือกัน และทาให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทากล้วยฉาบ
การดาเนินงานขององค์กร ได้มีการคิดค้นพัฒนาสูตรกล้วยฉาบได้หลากหลายรสชาติ เช่น รสดั้งเดิม รส
หวาน รสปาปริก้า รสเค็ ม รสกาแฟ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน มีกล้วยฉาบ 5 รส ประกอบด้วย
กล้วยฉาบรสคาราเมล รสพริก รสกาแฟ รสปาปริก้า และรสโนริสาหร่าย ราคาจาหน่ายกิโลกรัมละ 120-150 บาท
โดยทาเป็นแบบแผ่นและแบบม้วน บรรจุในถุงและกระปุกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อตามความต้องการ โดยแบบกระปุก
จาหน่ายในราคา 35 บาท เป็นราคาขายปลีก
จุดเด่น รางวัล มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ขององค์กร ได้รับเครื่องหมายฮาลาน การตลาดและการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ จาหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีกให้กับคนในพื้นที่จังหวัดพังงา ร้านค้าชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง
ประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สมาชิ ก ภายในองค์ ก ร สมาชิ ก มี อ าชี พ เสริ ม และมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น สมาชิ ก มี
ประสบการณ์ การเรียนรู้การทากล้วยฉาบ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้มีรายได้เพิ่มเติม

ผลการดาเนินงาน
ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร
ประจาปีงบประมาณ 2563
(ระหว่าง 1 ต.ค. 62- ก.ย. 63)

ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร
1. ข้อมูลด้านทะเบียนหนี้
เกษตรกรที่เป็นหนี้จะได้รับการช่วยเหลือจาก กฟก. ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กฎหมาย
ระเบียบ และประกาศกาหนดไว้ โดยในเบื้องต้นจะต้องเป็นเกษตรกรสมาชิกองค์ กรเกษตรกร เป็นหนี้ในระบบ
อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงจะสามารถยื่นคาขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรต่อสานักงาน
สาขาจั งหวัดที่องค์กรเกษตรกรที่ตนเองสั งกัดตั้งอยู่ กฟก. เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ตั้งแต่ปี 2546
ถึงปี 2562 โดยมีข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สรุปดังนี้
ลาดับ

สถาบันการเงิน

1
2
3
4
5
6
รวม

ธ.ก.ส.
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์)
นิติบุคคลฯ
โครงการส่งเสริมของรัฐ
ธนาคารพาณิชย์
อื่นๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ราย
บัญชี
จานวนเงิน (บาท)
302,531
436,577
56,037,861,422.20
165,133
220,894
18,238,075,335.69
20,800
24,136
6,292,807,965.05
20,535
24,089
1,082,358,378.91
19,072
21,515
15,245,370,207.15
5,092
5,473
569,545,294.39
533,163
732,684
97,466,018,603.40

2. การชาระหนี้แทนเกษตรกร
เมื่อเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เกษตรกรจะได้รับสิทธิจัดการหนี้ จาก
กฟก. แต่ไม่ใช่เป็นการผู กมัดในทางกฎหมาย เนื่องจากการจะได้รับการช าระหนี้แทนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่า
สถาบั น เจ้ า หนี้ จ ะยิ น ยอมให้ กฟก. ช าระหนี้ แ ทนตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ ป ระกอบกั บ เกษตรกร
ต้องมีคุณสมบั ติเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ที่ กฟก. กาหนดเป็นส าคัญ โดย กฟก. เริ่มช าระหนี้แทนเกษตรกร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาผลการดาเนินการชาระหนี้แทนเกษตรกร สรุปได้ดังนี้
2.1) การชาระหนี้แทนเกษตรกร (ทั้ง NPL และ NPA)
รวมทั้งหมดกุมภาพันธ์ 2549 – วันที่ 30 กันยายน 2563
ราย
บัญชี
จานวนเงิน (บาท)
สหกรณ์
21,886
21,917
3,648,090,177.08
ธ.ก.ส.
3,527
3,527
1,015,857,100.33
ธนาคารพาณิชย์
3,277
3,284
1,241,309,125.60
นิติบุคคล
631
631
297,021,774.20
เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ไว้ (NPA)
454
468
291,717,751.94
29,775
29,827
6,493,995,929.14

ลาดับ สถาบันเจ้าหนี้
1
2
3
4
5
รวม

หมายเหตุ เกษตรกรที่ได้รับการรับชาระหนี้แทนและซื้อทรัพย์คืนทั้งหมด จานวน 29,775 ราย 29,827 บัญชี
แต่จานวนรายที่ชาระหนี้แทนจริง จานวน 28,840 ราย 29,827 บัญชี สาเหตุที่ลดลงเนื่องจาก
1.1 เกษตรกรที่ได้รับชาระหนี้ 1 สถาบันเจ้าหนี้ จานวน 27,906 ราย 27,906 บัญชี
1.2 เกษตรกรที่ได้รับชาระหนี้มากกว่า 1 สถาบันเจ้าหนี้ จานวน 757 ราย 1,562 บัญชี
1.3 เกษตรกรที่ได้รับชาระหนี้สถาบันเดียวกัน แต่มีหนี้มากกว่า 1 บัญชี
จานวน 177 ราย 359 บัญชี

2.2) การจาแนกประเภทตามหลักประกันที่ กฟก. ชาระหนี้แทน
(จาแนกสัญญาทุกสถาบันเจ้าหนี้)
ลาดับ
1
2
3
รวม

หลักประกัน
บุคคลค้าประกัน
หลักทรัพย์ค้าประกัน
หลักทรัพย์และบุคคลค้าประกัน

ราย
14,349
13,812
980
29,141

สัญญา
ยอดชาระ (บาท)
14,617
989,841,625.42
14,205
5,234,205,063.78
1,005
269,949,239.94
29,827
6,493,995,929.14

2.3) การชาระหนี้แทนเกษตรกร แยกตามปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ปีงบ
ประมาณ
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
รวม

ผลการชาระหนี้แทน
NPLs
NPA
รวม
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ราย บัญชี
ราย บัญชี
ราย
บัญชี
(บาท)
(บาท)
(บาท)
405 406 36,118,464.64
405
406 36,118,464.64
1,808 1,814 266,986,163.93
- 1,808 1,814 266,986,163.93
1,498 1,500 251,859,669.46
- 1,498 1,500 251,859,669.46
1,370,706,676.
1,373,801,205.6
6,171 6,178
4
4 3,094,529.00 6,175 6,182
65
5
52,139,381.1
2,530 2,531 618,956,600.60 107 107
2,637 2,638
671,095,981.78
8
4,466 4,467 833,056,546.64
6
6 3,620,371.00
4,472 4,473 836,676,917.64
52,586,027.0
3,890 3,897 617,042,481.15
85
98
3,975 3,995
669,628,508.19
4
83,188,400.0
3,829 3,838 825,180,077.47 140 140
3,969 3,978 908,368,477.53
6
73,568,472.1
3,243 3,245
650,501,277.85
85
86
3,328 3,331
724,069,749.96
1
11,769,431.6
160 160 49,957,607.68
14
14
174
174 61,727,039.31
3
73
73 36,806,436.99
9
9 5,718,211.92
82
82 42,524,648.91
1
1
2,500,000.00
314
315
142,402,442.51
313 314
139,902,442.51
279
230
426
29,321

279
230
427
29,359

74,729,882.46
130,555,184.76
299,918,664.42
6,202,278,177.20

3
454

3
468

-

3,532,928.00
291,717,751.94

279
230
429
29,775

279
230
430
29,827

74,729,882.46
130,555,184.76
303,451,592.42
6,493,995,929.14

3. การโอนหลักทรัพย์ค้าประกันเป็นของกองทุน
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชาระหนี้ให้แก่สถาบันเจ้าหนี้แทนเกษตรกร
แล้วเกษตรกรต้องดาเนินการโอนหลักทรัพย์ให้กับ กฟก. ปัจจุบันได้มีการโอนหลักทรัพย์เรียบร้อย ณ วันที่
30 กันยายน 2563 จานวน 14,884 ราย 21,940 แปลง รวมเนื้อที่ 157,768 ไร่ 2 งาน 22.3 ตารางวา รายละเอียด
ดังนี้
3.1) หลักประกันที่ได้มาจากการชาระหนี้แทนเกษตรกร (NPLs) จานวน 14,432 ราย
ประเภทสินทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน
โฉนดที่ดิน
ตราจอง
น.ส. 3
น.ส. 3 ก.
น.ส. 3 ข.
บ้าน
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
รวม

กุมภาพันธ์ 2549 – วันที่ 30 กันยายน 2563
จานวน
เนื้อที่
(แปลง)
ไร่
งาน
18,362
122,580
2
20
212
0
466
7,059
0
2,442
23,465
3
14
157
0
14
0
0
2
0
0
21,320
153,475
0

ตารางวา
49.9
22.4
83.2
86.6
64.0
0.0
0.0
6.1

3.2) หลักประกันที่ได้มาจากการซื้อทรัพย์คืน (NPA) จานวน 452 ราย
ประเภทสินทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน
โฉนดที่ดิน
น.ส. 3
น.ส. 3 ก.
รวม

กุมภาพันธ์ 2549 – วันที่ 30 กันยายน 2563
จานวน
เนื้อที่
(แปลง)
ไร่
งาน
483
3,032
0
19
364
3
118
896
2
620
4,293
2

ตารางวา
77.3
7.0
31.9
16.2

4. การปิดบัญชีชาระหนี้คืนให้ กฟก. ของเกษตรกร
4.1) การยื่นคาขอปิดบัญชี
สานักงาน กฟก. ได้รั บคาขอแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีจากเกษตรกรที่ชาระหนี้ครบถ้ว น
ตามสัญญา จานวนทั้งสิ้น 8,315 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ

ประเภทการขอปิดบัญชี

1
2

เข้าเกณฑ์ปิดบัญชี
ไม่เข้าเกณฑ์ปิดบัญชี (5ปี)
รวม

จานวนที่ยื่นปิดบัญชี
(ราย)
8,304
11
8,315

คืนหลักประกันแล้ว
(ราย)
6,000
0
6,000

คงเหลือ
(ราย)
2,304
11
2,315

4.2) การโอนคืนหลักประกันให้กับเกษตรกรที่ชาระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้ดาเนินการรับชาระหนี้เพื่อปิด บัญชี
และโอนหลักทรั พย์ค้าประกันคืนให้ กับเกษตรกรที่ช าระปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ ว จานวน 6,000 ราย แยกเป็น
กรณีบุคคลค้าประกัน จานวน 140 ราย กรณีหลักทรัพย์ค้าประกัน จานวน 5,860 ราย จานวน 8,499 แปลง
ประเภทสินทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน
โฉนดที่ดิน
ตราจอง
น.ส. 3
น.ส. 3 ก.
น.ส. 3 ข.
บ้าน (หลัง)
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
รวม

มีนาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2563
เนื้อที่
จานวน
(แปลง)
ไร่
งาน
ตารางวา
7,323
51,383
2
20.0
3
24
1
28.0
181
2,962
3
25.7
984
8,848
1
24.8
5
88
3
35.0
2
0
0
0.0
1
0
0
0.0
8,499
63,307
3
33.5

หมายเหตุ : หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีเนื้อที่ประมาณ 38.50 ตารางเมตร สูง 2.45 เมตร

5. การชาระหนี้คืนกองทุนจากเกษตรกร
5.1) การโอนเงินชาระหนี้คืนให้ กฟก. ของลูกหนี้เกษตรกร
รายการโอนเข้าบัญชี
ปีงบประมาณ
จานวนรายการ
จานวนเงิน (บาท)
ปี 2549
5
14,205.93
ปี 2550
638
4,761,437.87
ปี 2551
1,615
13,225,941.83
ปี 2552
1,842
15,581,318.82
ปี 2553
4,853
38,625,543.40
ปี 2554
6,984
64,515,398.46
ปี 2555
9,050
82,528,361.36
ปี 2556
11,387
107,235,601.53
ปี 2557
12,870
131,538,334.96
ปี 2558
12,892
172,730,909.92
ปี 2559
12,024
197,731,057.26
ปี 2560
12,259
234,415,439.10
ปี 2561
13,041
258,308,960.20
ปี 2562
13,206
283,496,369.35
ปี 2563 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563)
9,371
211,365,404.88
รวมเงินที่รับชาระคืนจากเกษตรกร
122,037
1,816,074,284.87
หมายเหตุ จานวนรายการรับชาระเป็นไปตามรายงานทางการเงิน (statement) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้
จาก 4 ภูมิภาค

นายวิชาญ ยารังฝั้น อายุ 54 ปี
ที่อยู่ 33/1 หมู่ 3 ตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดองค์กร กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพลาไย
รหัสองค์กร 5043011530
“กฟก.ให้โอกาสครอบครัวของผม วันที่ทราบข่าวผมดีใจจนพูดไม่
ออก เหมือนได้ชีวิตใหม่ เกิดใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่ได้รับโอกาสในครั้งนั้น
ที่ดินที่มีอยู่คงโดนสหกรณ์ยึดไปแล้ว”
เป็นหนี้เพราะกู้เงินไปลงทุนทาสวนลาไย ลงทุนสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่า เสี่ยงต่อโรคระบาด ปัญหาที่เกษตรกรพบเจอคือเรื่องภัยแล้ว
และฝนตกหนักเกินไป แล้งหนักลาไยไม่ออกดอก แต่ถ้าเจอฝนหนัก
ดอกร่วงไม่ติดผล ปีไหนที่ลาไยได้ผลผลิตราคาดีก็พอจะกาไรอยู่บ้าง
แต่ถ้าเจอภัยธรรมชาติกับราคาตกต่า ถึงแม้จะขาดทุนซ้าซ้อน แต่ก็ยังคงต้องทาสวนลาไยต่อไป เพราะสภาพพื้นที่และ
เป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรชาวอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณนี้มีการทาสวนลาไยกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่
เป็นผลไม้ที่สาคัญทางเศรษฐกิจของอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างเงินให้เกษตรกรในชุมชน
จากการทาเกษตรต่างคนต่างทา ต่ างคนต่างขาย ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้รวมกลุ่มทาเกษตรแปลงใหญ่ “วิ
ชาญ ยารังฝั้น” เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ในวัย 54 ปี เล่าให้ฟังถึงสาเหตุของการเป็นหนี้ว่า ตอนนั้นนาหลักทรัพย์
เป็นที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 81 ตารางวา ไปจานองกู้เงินจาก สหกรณ์การเกษตรสารภี จากัด มาลงทุนทาสวน
ลาไย ปีไหนที่ได้กาไรก็พอมีส่งเจ้าหนี้ได้ แต่ในระยะหลังมานี้ราคาไม่แน่นอน บางปีราคาตกจนไม่เหลือใช้หนี้ ดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว หาเงินใช้หนี้อย่างไรก็ไม่มีวี่แววจะลดลง ส่งได้แค่เพียงดอกเบี้ยไม่มีความสามารถในการส่งเงิน
ต้นให้ลดลงได้เลย
ผมกู้เงินสหกรณ์การเกษตรสารภี จากัด เริ่มต้นจากที่สหกรณ์ทาลาไยอบแห้ง โดยให้สมาชิกของสหกรณ์นาผลผลิตไป
ให้สหกรณ์แล้วร่วมกันแปรรูป ในช่วงแรกลาไยอบแห้งได้ราคาดีมาก เพราะมียอดสั่งซื้อจากประเทศจีน มีเงินใช้หนี้
สหกรณ์เรื่อยมา จนมาเจอปัญหายอดการสั่งซื้อลดลง สมาชิ กขาดทุนต่อเนื่อง ปัญหาหนี้สินพอกพูนมาเป็นเวลาหลาย
ปี ผมขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก กฟก. และขึ้นทะเบียนหนี้ขอให้ กฟก. จัดการหนี้สหกรณ์ให้ เจรจาหนี้กันหลายปี เพราะ
ทางสหกรณ์ไม่ยินยอมที่จะลดยอดหนี้ให้ จนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ได้รับการจัดการหนี้ ยอดหนี้ 188,325บาท
โดยต้องผ่อนชาระคืน กฟก. เป็นเวลา 19 ปี ใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน เป็นโฉนดที่ดิน จานวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน
81 ตารางวา
“กฟก.ให้โอกาสครอบครัวของผม วันที่ทราบข่าวผมดีใจจนพูดไม่ออก เหมือนได้ชีวิตใหม่ เกิดใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่ได้รับ
โอกาสในครั้งนั้น ที่ดินที่มี อยู่คงโดนสหกรณ์ยึดไปแล้ว โดยส่วนตัวผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า กฟก. จะจัดการหนี้แทนให้
ผมได้แน่นอน ตอนนั้นเจ้าหน้าที่และอนุกรรมการจังหวัดได้ร่วมกันเจรจาแก้ปัญหาให้สมาชิก จนพบทางออก เมื่อปลด
เปลื้องภาระหนี้สินให้แล้ว ปัจจุบันผมยังคงทาสวนลาไย ถึงแม้พื้นที่ปลูกจะไม่กี่ไร่ แต่ภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอสารภีที่ทาสวนลาไยในตอนนี้คือ สถานะการณ์ไวรัสโควิด 19 กับปัญหาน้าท่วมใน
ประเทศจีน ประเทศจีนไม่สั่งซื้อลาไยจากประเทศไทย ผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรสมาชิกเดือดร้อนมาก หากผมเป็น
หนี้สถาบันการเงินอื่นทุกข์ ในแสนสาหัส โชคดีว่า กฟก. เป็นเจ้าหนี้ สามารถผ่อนผันหนี้ได้ อัตราดอกเบี้ยก็ถูกกว่า
เจ้าหนี้อื่น อย่างน้อยเกษตรกรก็ไม่ต้องทุกข์ใจซ้าซ้อน ผมและครอบครัวต้องขอขอบคุณ กฟก. มากที่พิจารณาให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนอย่างผมในครั้งนี้”

นายคณิต เจือจาน อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 45/4 หมู่ 5 ตาบลบ้านพระ
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดองค์กร สหพันธ์การเกษตรกรพัฒนาโนน
ห้อมครบวงจร (ปราจีนบุรี) รหัสองค์กร
2545000086
“ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อเป็นหนี้ รู้อีกทีก็ตอนที่
ครอบครัวมาถึงจุดที่แย่ที่สุด ที่ดินกาลังจะหลุด
หายไป ตัดสินใจออกจากงานประจาเพื่อไปดูแล
พ่อและรับผิดชอบมรดกหนี้ก้อนนั้น”
“คณิต เจือจาน” สมาชิก กฟก.จังหวัด ปราจีนบุรี เล่าให้ฟังถึงที่มาของการเป็นหนี้ว่า หนี้ในครอบครัวเกิดจาก
พ่อกู้เงินสหกรณ์ทาการเกษตร ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือ มารู้อีกทีว่าพ่อเป็นหนี้ก้อนโตก็ตอนที่เจ้าหนี้เอาป้าย
มาติดประกาศยึดทรัพย์ ตอนนั้นต้องออกจากงานมาดูแลพ่อและทางานใช้หนี้ ยอดหนี้รวมแล้วกว่า 2 ล้านบาท
พยายามใช้หนี้จนยอดหนี้ลดลงไปเกินครึ่ง ขณะนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินอีกช่องทาง เพราะรู้สึกว่า กฟก. จะเป็นที่พึ่งพาให้เกษตรกรได้ และอยู่ใกล้ชิดกับ
กฟก. มาโดยตลอด รู้สึกว่าเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างแท้จริง การรักษาที่ดินทา
กินตามนโยบายของ กฟก. นั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้องและรักษาผลประโยชน์ให้เกษตรกรไทยได้หลุดพ้นภาระ
หนี้และฟื้นฟูอาชีพได้จริง ๆ
เมื่ อปี 2552 กฟก.ช าระหนี้ แทนให้ เป็ นเงิน 385,222 บาท จากสหกรณ์ การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ ากั ด ใช้
หลักประกัน จานวน 2 แปลง 1) นส.ข เลขที่ 112 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน
29 ตารางวา และ 2) โฉนดที่ดินเลขที่ 36106 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 67
ตารางวาจากเดิมที่เป็นหนี้อยู่ 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 13 บาท ดอกเบี้ยท่วมเงินต้น ส่งใช้หนี้อย่างไรก็ไม่ทาให้
ยอดเงินต้นลดลง เมื่อ กฟก. เข้ามาจัดการหนี้ให้ ลดหนี้ลงไปครึ่งหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 บาทเท่านั้น ที่
ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อเป็นหนี้ รู้อีกทีก็ตอนที่ครอบครัวมาถึงจุดที่แย่ที่สุด ที่ดินกาลังจะหลุดหายไป ตัดสินใจ
ออกจากงานประจาเพื่อไปดูแลพ่อและรับผิดชอบมรดกหนี้ก้อนนั้น จากที่เคยเห็นว่ามีสมาชิกได้รับการช่วยเหลือ
จาก กฟก. จนวันที่ตัวเองได้รับการช่วยเหลือบ้าง รู้สึกประทับใจที่มี กฟก. อยู่เคียงข้างเกษตรกร ทาสัญญาชาระหนี้
คืน กฟก. 15 ปี แต่สามารถชาระหนี้คืนได้ภายใน 6 ปี เพราะจานวนหนี้ที่ลดลงไปทาให้มีพื้นที่หายใจ หาเงินใช้หนี้
ได้ ตอนนี้ได้รับหลักทรัพย์ที่ค้าประกันคืนจาก กฟก. แล้ว เมื่อปี 2559
“จากที่เคยมีเจ้าหนี้มาขึ้นป้ายจะยึดทรัพย์ วันนี้ที่ดินแปลงนั้นได้ถูกนามาทาการเกษตร ปลูกมะยงชิด สร้าง
รายได้ให้ครอบครัว ส่งเสียลูกเรียนหนังสือ 2 คน อีกทั้งยังแบ่งที่ดินให้หลาน ๆ มาทาการเกษตร ปลูกผัก ปลูก
ผลไม้ผสมผสาน เหตุผลที่ผมเชื่อมั่นใจ กฟก. คือ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร ทั้งด้านฟื้นฟูอาชีพและจัดการหนี้ให้เกษตรกร ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรคือภาระหนี้สินที่พะรุงพะรัง
สถาบันเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินจริง ผลผลิตเกษตรกรตกต่า หนีไม่พ้นที่จะถูกยึดที่ ดินทากินอันเป็น
หลักทรัพย์ค้าประกัน แต่ กฟก. เป็นหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือ ประคับประคองให้เกษตรกรลืมตา
อ้าปาก และรักษาที่ดินทากิน หากวันนึงตัวผมเองจะถูก กฟก.ยึดที่ดินผมก็ไม่เสียใจ เพราะที่ดินตกไปอยู่ในมือ
รัฐ ไม่ใช่นายทุน อย่างน้อยทรัพย์สินก็ตกเป็นของประเทศ ไม่ใช่สถาบันการเงิน แต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า กฟก.
จะไม่มีวันยึดที่ดินของเกษตรกรอย่างแน่นอน วันนี้ผมได้พิสูจน์แล้วว่าเกษตรกรที่หมดหนทางสามารถหันหน้า
ไปพึ่งพา กฟก. ได้จริง

นายประยงค์ บุญรอด อายุ 52 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 8 ตาบลนาคา อาเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดองค์กร กลุ่มเกษตรรวมไทยพัฒนาศรีเมืองใหม่ รหัส
องค์กร 3443001289
เป็นสมาชิก กฟก. มาตั้งแต่เริ่มมีกฎหมายฉบับนี้ออกประกาศใช้
เพราะได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวจากสมาชิกในหมู่บ้านที่ร่วม
เรียกร้องให้มีการจัดตั้ง พรบ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร ด้วยความสนใจและมีอาชีพ
เกษตรกรรมอยู่แล้ว เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นผลดีต่อ
เกษตรกรในประเทศมาก มีทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้และ
ฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ หลุดพ้นจากปัญหาหนี้ รักษา
ที่ดินทากินให้เกษตรกร
“เดิมทีผมมีอาชีพทานาข้าว ปลูกข้าวได้แค่เพียงปีละ 1 ครั้ง พื้นที่ตาบลนาคาเจอปัญหาภัยแล้งทุกปี จึงทานาได้เพียงแค่
ฤดูฝนเท่านั้น ภายหลังได้ปลูกยางพาราตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ข้าวที่ได้จากการทานามีไว้สาหรับบริโภคใน
ครัวเรือน ไม่พอสาหรับขายเพื่อใช้จ่ายหรือใช้หนี้ ภาระหนี้สินเกิดจากการกู้ยืมเงินสหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ นาไป
ลงทุนทาการเกษตร ลงทุนทานาข้าวและลงทุนซื้อปุ๋ยพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการทานา รายได้จากภาคการเกษตร
ไม่มีความแน่นอน เพราะผลผลิตมีความผันแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ บางปีฝนแล้ง บางปีน้าท่วม นาข้าวเสียหาย
พอมาปลูกยางพาราก็เจอปัญหาราคาน้ายางตกต่าอีก แต่สิ่งที่ต้องใช้จ่ายแน่นอนคือภาระที่ต้องส่งลูกเรียนหนังสือ
พยายามหารายได้เสริมรับจ้างหลังหน้านาหรือหลังกรีดยาง ทาให้พอมีรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน แต่ไม่เพียงพอสาหรับ
การใช้หนี้ ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกปี จากการติดตามและให้ความสนใจต่อ กฟก. มาโดยตลอด จึงขอรับความช่วยเหลือให้
กฟก. เข้ามาจัดการหนี้แทนให้
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ได้รับการช่วยเหลือจาก กฟก. เข้ามาชาระหนี้แทนให้ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,000 บาท
จากยอดหนี้เดิม จานวน 62,000 บาท ทาสัญญาผ่อนคืน กฟก. เป็นระยะเวลา 10 ปี ชาระหนี้ปีละ 3,273.04
บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/ปี เมื่อเทียบกับพี่น้องสมาชิกรายอื่นแล้ว จานวนหนี้ของผมอาจจะไม่มากมาย แต่
เป็นเรื่องหนักหนาสาหรับเกษตรกรที่มีรายได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งสวนทางกับรายจ่ายในครอบครัวที่ต้องแบกรับ
กฟก. ให้ ความเป็ น ธรรมกับ เกษตรกรที่ เดือดร้อนทุกคน หากหนี้สินอยู่ในหลั กเกณฑ์ที่ให้การช่ว ยเหลื อได้
เดื อ ดร้ อ นจริ ง ก็ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ไ ด้ รั บ การจั ด การหนี้ แ ทนแน่ น อน ตอนนี้ ผ มและครอบครั ว มี
ความสามารถในการใช้ ห นี้ คืน ให้ กั บ กฟก. ได้ อย่ างสบาย ความเสี่ ยงจากรายได้ที่ ผั น ผวนไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ เกษตรกรอย่างผมได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า แต่เรื่องที่สบายได้ใจเรื่อง
หนึ่งคือ เมื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของ กฟก. แล้ว มั่นใจได้แน่นอนว่า หนี้ลด เงินต้นลด ดอกเบี้ยถูก ที่ดิน
ทากินหรือหลักทรัพย์ค้าประกันไม่ตกไปเป็นของนายทุน อีกทั้งยังมีเงินทุนให้การสนับสนุนในการฟื้นฟูอาชีพอีก
ด้วย ตอนนี้ผมจะตั้งใจทาการเกษตรและนาเงินมาใช้หนี้ให้ครบตามสัญญา และมีโอกาสได้ร่วมเป็นอนุกรรมการ
จังหวัด ก็จะขอปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้ปัญหาบางเบาลง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ต่อไป”

นายนิพนธ์ สละจิตต์ อายุ 54 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 245/16 หมู่ที่ 4 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
สังกัดองค์กร บ้านลอนสามัคคี รหัสองค์กร 9350000016
“ขอรับสิทธิการจัดการหนี้ ใช้ระยะเวลาไม่นาน ขัน้ ตอนในการ
ช่วยเหลือนั้นมีความชัดเจน และเจ้าหนี้ไว้วางในในการทางานของ
กฟก. เป็นอย่างดี”
“นิพนธ์ สละจิตต์” เกษตรกรสมาชิกกลุ่มบ้านลอนสามัคคี ประกอบ
อาชีพทาสวนยางและเลี้ยงโคพันธ์พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม บอกเล่า
เรื่องราวสาเหตุที่ทาให้เป็นหนี้ว่า ได้กู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรปาก
พะยูน จากัด ยอดหนี้รวม 1,300,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน
จ านวน 3 แปลง เนื้ อ ที่ ร วม 30 ไร่ เศษ ในช่ว งที่ร าคายางพาราดี
รายได้เพียงพอสาหรับการใช้จ่ายในครัวเรือนและเหลือพอใช้หนี้ แต่ระยะหลังเศรษฐกิจไม่ดี ราคาพืชผลตกต่า
รวมถึงราคายางพาราด้วย ภาระภายในครอบครัวไม่ได้ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ หนี้สินที่กู้ยืมมาไม่สามารถส่ง
ต่อได้ เมื่อหมดหนทางจึงนึกถึงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าไปติดต่อขอรับการช่วยเหลือ โดยได้ปฏิบัติ
ตามกฎกติกาทุกอย่าง จนตอนนี้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิซื้อหนี้จาก กฟก. เรียบร้อยแล้ว
“ผมติดตามข่าวสารของ กฟก.อยู่ตลอด ทราบว่าหากเกษตรกรเป็นหนี้เร่งด่วน อยู่ในขั้นถูกดาเนินคดี ฟ้องร้อง ยึด
ทรัพย์ หรือขายทอดตลาด จะได้รับการช่วยเหลือ หากขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน ตัวผมเองขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกไว้ตั้งแต่ปี 2551 มีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้รับการจัด การหนี้จาก กฟก.
และได้หลักทรัพย์คืนไปแล้ว เมื่อเจอปัญหาจึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาขาจังหวัดเพื่อขอรับสิทธิการจัดการหนี้
ใช้ระยะเวลาไม่นาน เนื่องจากขั้นตอนต่าง ๆ ในการช่วยเหลือนั้นมีความชัดเจน และเจ้าหนี้ไว้วางในในการทางาน
ของ กฟก. เป็นอย่างดี เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผมได้รับจัดการหนี้แทน ยอดหนี้ 1,513,903.74
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 บาทต่อปี ทาสัญญาชาระหนี้คืน 20 ปี ผ่อนปีละ 88,178.44 บาท”
ในวันที่ กฟก. เข้ามาดูแลรับชาระหนี้แทนให้นั้นรู้สึกดีใจมาก เพราะครอบครัวมีภาระหนัก ทั้งส่งเสียลูกให้เรียน
หนังสือและต้องหาเงินรักษาภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็ง ภาระหนี้สินที่กู้ยืมมาหนักเกินกว่าจะผ่อนส่งให้เจ้าหนี้ได้หมด
ผมต้องหาเงินส่งดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี มองไม่เห็นทางว่าจะใช้หนี้หมดเมื่อไหร่ นับว่าเป็นความโชคดีของตัวเอง
ที่ได้รั บการช่วยเหลื อจาก กฟก. รวดเร็ วทั นต่อความเดือดร้อน เคยได้ยินจากเพื่อนสมาชิกว่า กฟก.ให้ ความ
ช่วยเหลือช้า รอนานหลายปี รอจนเหนื่อยจนท้อ แต่สาหรับผมคิดว่าหากเราปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เป็นหนี้ตาม
เงื่อนไขที่ กฟก. ชาระหนี้แทนได้ คุณสมบัติถูกต้อง เจ้าหนี้ให้ ความยินยอมชาระหนี้แทนได้ การรอคอยความ
ช่วยเหลือก็ไม่นานอย่างที่คิด ทุกอย่างย่อมมีกระบวนการและกาหนดระยะที่ชัดเจนอยู่แล้ว เมื่อภาระหนี้ลดลงผม
ก็มีกาลังใจที่จะหาเงินส่งเสียลูก ๆ และดูแลภรรยาได้มากขึ้น ตั้งใจว่าจะหาเงินใช้หนี้คืน กฟก. ตามสัญญาให้ได้
หากไม่มีกฎหมายฉบับนี้ผมและครอบครัวคงสูญเสียที่ดินทากินให้กับเจ้าหนี้อย่างแน่นอน

ผลการดาเนินงาน
ด้านการบริหารสานักงาน
ประจาปีงบประมาณ 2563
(ระหว่าง 1 ต.ค. 62- ก.ย. 63)

ด้านการบริหารสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
1. ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงาน
1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 5 ปี (พ.ศ.
2563-2567)
2) ดาเนินการพัฒนาและวางระบบโปรแกรมด้านบัญชีการเงินให้คอบคุมทั้งสานักงานใหญ่
และสาขาจังหวัด
3) ดาเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมด้านงบประมาณไปยังทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่าย
4) ดาเนินการพัฒนาระบบงบประมาณขึ้นใหม่ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานที่ใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อที่จะสามารถรายงานสถานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน
5) ดาเนินการพัฒนาระบบรับชาระเงินคืนจากองค์กรเกษตรกร และเกษตรกร โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านบาร์โค้ด คิวอาโค้ด เป็นการจ่ายเงินผ่านบิลด้วย Mobile Banking / จุดบริการรับชาระเงิน
/ ตู้ ATM และเพื่อเชื่อมโยงการออกใบเสร็จรับเงินแบบเงินอัตโนมัติ
6) พัฒนาระบบ 8 ฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมกับทุกระบบกับทุกส่วนงานทั้งองค์กร
7) ด้านการพัฒนาบุคลากร ดาเนินการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด จานวน 1,309 คน และอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ คาสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร
8) งานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การศึกษาแนวทางการ ใช้ความเป็นนิติบุคคลของ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
และการปฏิรูปองค์กรและจัดทาโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร
ในกรณีเร่งด่วน
2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารสานักงาน (E-Office)
1) ดาเนินการพัฒนาระบบสแกนเอกสาร(E-Office)ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน เพื่ออานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสาร
2) ดาเนินการจัดทาระบบสื่อสารองค์กรเกษตรกร และบุคลากรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร โดย ใช้ระบบ Application line เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
3. ด้านการบูรณาการด้านการปฏิบัติงานในกลุ่มจังหวัด
1) สนับสนุนการมอบหมายการปฏิบัติงานในรูปแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัด 11 กลุ่มจังหวัด
2) จัดตั้งทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน โดยใช้รูปแบบคลินิกบัญชีในระดับ
พื้นที่เป็น 4 ทีม 4 ภาคเพื่อรับผิดชอบในการติดตามและสนับสนุนในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน
แต่ละพื้นที่
3) จัดทาระบบสื่อสารไลน์กลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาด้านบัญชีการการเงิน งบประมาณที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่ม
4) จัดทาระบบสื่อสารไลน์กลุ่มบูรณาการ 11 กลุ่มจังหวัด
4. ด้านการจัดทาและการปรับปรุงระเบียบ

1) มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วนการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563) เรื่อง การรับเงิน การจ่ายเงินรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2) อยู่ในระหว่างการจัดทาระเบียบ ว่าด้วยการงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันสานักงานยังไม่มี
ระเบียบนี้
5. ด้านการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลด้านการจ่ายชาระหนี้-รับชาระเงิน
คืนของลูกหนี้เกษตรกรและการนาข้อมูลเข้าระบบเพื่อปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เกษตรกรให้ถูกต้อง
2) เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2562 ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายรอการตรวจสอบ

การแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุน ฟื้ น ฟู แ ละพัฒ นาเกษตรเกษตรกร (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2563
มาตรา 37/9 ปรับปรุงแก้ไขให้จัดการหนี้ของบุคคลค้าประกันได้
2. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับด้านฟื้นฟู จานวน 4 ฉบับ
2.1 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียน
และการเพิกถอนทะเบียนองค์ก รเกษตรกร พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน 50 คน สามารถ
มาขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับกองทุนได้
2.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พุทธศักราช 2563
2.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พุทธศักราช พ.ศ. 2563
2.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร เรื่อง แบบเสนอ
แผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พุทธศักราช พ.ศ. 2563
3. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร จานวน 6 ฉบับ
3.1 ระเบี ยบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒ นาเกษตรกร ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์การ
จัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจาหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชาระหนี้ พ.ศ. 2563
3.2 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีการจาหน่ายจ่ายโอนเพื่อ
การชาระหนี้ พ.ศ. 2563
3.3 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สิน
และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน พ.ศ. 2563
3.4 ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิก
ถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563
3.5 ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
จัดการหนี้และการจาแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563
3.6 ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้และการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563
4. ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 1214/2563 เรื่องอานาจ
ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในการเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากองค์กร
เกษตรกรหรือเกษตรกร

รายงานงบการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

กิจกรรมที่สาคัญ
ในปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมคืนโฉนดทีด่ ินให้เกษตรกร

กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูผลิต พาณิชย์ตลาด

ภาพกิจกรรมที่สาคัญ

คณะผู้จัดทา
1. นายสไกร
2. นายรัตนกุล
3. นางสาวธนวัน
4. นายประยงค์
5. นายมนัส
6. นางสาวกิรากร
7. นางสาวนันท์นพิน

พิมพ์บึง
โพธิ
บัวหลวงงาม
อัฒจักร
วงษ์จันทร์
อภิสรากรกุล
จรงค์หนู

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

