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	 กองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 จัดต้ังตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 

พ.ศ.	 2542	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2544	 และ	 (ฉบับท่ี	 3)	 พ.ศ.	 2563	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร	 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟแูละพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร	พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเกษตรกรรม	 

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร	พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซ่ึงกันและกันระหว่างเกษตรกร	 

และด�าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบของเกษตรกร	

	 รายงานประจ�าปี	2563	จดัท�าขึ้นเพื่อสรุปผลการด�าเนินงานของส�านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 

ประกอบด้วย	 ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	 การจัดการหน้ีของเกษตรกร	 การรักษาท่ีดินท�ากินไว้ให ้

เกษตรกรภายหลังจากที่เกษตรกรช�าระหนี้คืน	 กฟก.	 ครบถ้วนตามสัญญา	 ตัวอย่างองค์กรเกษตรกรที่ได้รับ 

งบประมาณในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรจนเกิดความเข้มแข็ง	 ตัวอย่างเกษตรกรสมาชิกท่ีได้รับการช�าระหนี้แทน	 

งบการเงิน	 และภาพกิจกรรมที่ส�าคัญในปี	 2563	 จึงหวังเปนอย่างย่ิงว่ารายงานประจ�าปีฉบับน้ีจะเปนประโยชน ์

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจน�าไปใช้ได้ตามสมควร

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ค�ำน�ำ



สารบัญ
ประวัติความเปนมา

วิสัยทัศน์	พันธกิจ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์

โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่กรรมการ	ของ	กฟก.

โครงสร้างการบริหารงานส�านักงาน

ผลการด�าเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

องค์กรเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จ

ผลการด�าเนินงานด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร

เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารส�านักงาน
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	 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	

พ.ศ.2542	 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เกิดจากการต่อสู้เรียกร้องของเกษตรกร	 โดยเฉพาะภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ที่ต้องการให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร	รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	

ตัง้แต่ปี	2538	จนกระทัง่ปี	2542	รฐัสภาจงึได้ผ่านร่างพระราชบญัญตักิองทนุฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร	และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2542

	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัฉิบับนี	้คอื	การพฒันาการเกษตรท่ีผ่านมา	เป็นการก�าหนด

นโยบายโดยทางราชการ	 ซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของปัญหาโดยตรง	 ได้แสดงความคิดเห็น

และมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายเพือ่พฒันาสภาพความเป็นอยูแ่ละการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง	 

จงึท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จรงิ	ด้วยเหตุดงักล่าว	จงึจ�าเป็น

ต้องจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ	โดยการประสาน

ความร่วมมอืระหว่างข้าราชการในระดับก�าหนดนโยบาย	ผูป้ฏบัิตกิาร	นกัวชิาการ	และเกษตรกรเป็นผูก้�าหนด

นโยบายในการบรหิารการสนับสนุนจากกองทุน	และเปิดโอกาสให้เกษตรกรท่ีขาดปัจจยัในการประกอบอาชีพ 

รวมตวักนัเป็นองค์กรเกษตรกร	เพือ่ท�าแผนและโครงการในการขอรับการสนบัสนนุจากกองทนุ	ซึง่จะมรีะบบ 

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการเพื่อให้การฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

เกษตรกรสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหวังของการจัดให้มีกองทุน	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกรขึ้น

	 ปี	 2544	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	 2542	 

(ฉบบัที	่2)		พ.ศ.	2544	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่12	พฤศจกิายน	2554	โดยมเีหตผุลในการประกาศใช้ 

พระราชบัญญัติฉบับน้ี	 คือ	 เน่ืองจากพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 พ.ศ.2542	 ไม่มี

บทบญัญตัเิก่ียวกบัวตัถปุระสงค์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของเกษตรกรอนัเนือ่งมาจากโครงการ

ส่งเสรมิของรฐัทีไ่ม่ประสบผลส�าเรจ็ไว้อย่างชดัเจน	เกษตรกรทีเ่ป็นหนีใ้นระบบ	เป็นเหตใุห้เกษตรกรเหล่านัน้

ไม่มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพ	และด�ารงชีวิตในด้านเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 ต่อมาในปี	 2563	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	

พ.ศ.	 2542	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	 2563	ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 23	กันยายน	2563	 โดยม ี

เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี	้คอื	โดยท่ีการแก้ไขปัญหาหนีข้องเกษตรกรยงัไม่อาจด�าเนนิการ 

ให้ครอบคลุมหนี้ของเกษตรกรบางกรณี	 จึงท�าให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี	้ 

เน่ืองจากกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรไม่อาจรบัภาระช�าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีข้องเกษตรกรทีไ่ม่มทีรพัย์สนิ 

เป็นหลักประกันการช�าระหนี้ได้	 ประกอบกับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน 

เกษตรกร	 รวมถึงการก�าหนดที่ตั้งของส�านักงานใหญ่และสาขาของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรที่ก�าหนดในกฎหมายขาดความยืดหยุ่นและท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน	 สมควรแก้ไข

เพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	 2542	 เพื่อให้กองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค�้าประกันได้	 และ

ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 รวมทั้ง

ก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล	 

และก�าหนดที่ตั้งของสาขา	ณ	ที่ใดก็ได้	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ประวัติความเป็นมา

ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นองค์การเพื่อให้การบริการเกษตรกร พฒันาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแขง็  
แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการ 
อย่างมืออาชีพและตามหลักธรรมาภิบาล

ส ่งเสริมและสนับสนุนการ 
รวมกลุม่ของเกษตรกรในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกร

01 03

02 04
ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู 
และพฒันาอาชพีเกษตรกรรม
ของเกษตรกร

พัฒนาความรู้ในด้านการ 
เกษตรกรรม หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรเกษตรกร

พัฒนาศักยภาพในการ
พ่ึงตนเองและเก้ือกูลซึ่งกัน 
และกันระหว่างเกษตรกร



ประวัติความเป็นมาของ กฟก.
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที่ 1 
ลดความเหลื่อมล�้าด้านรายได ้

ของกลุ่มคนที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน	

และแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมายที่ 3 
เพิ่มศักยภาพชุมชนและ

เศรษฐกิจฐานรากให้มีความ

เข้มแข็ง	เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา

ตนเองและได้รับส่วนแบ่ง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

มากขึ้น

เป้าหมายที่ 3 
เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์
จัดสรรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนงาน แผนส่งเสริมและสนับสนุน 

การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และการแก้ไขปัญหาของ

เกษตรกร

แผนส่งเสริมและสนับสนุน

การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรมของเกษตรกร

แผนพัฒนาความรู้

ในด้านเกษตรกรรม 

หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กับเกษตรกรรม	 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ให้แก่องค์กรเกษตรกร

แผนพัฒนาศักยภาพ 

ในการพึ่งพาตนเอง

และเกื้อกูลซึ่งกันและ

กันระหว่างเกษตรกร

ยุทธศาสตร์
กฟก. 63 – 67

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริม	สนับสนุน	

กระบวนการพัฒนาองค์กร

เกษตรกรให้เข้มแข็ง	

และรวมกันเป็นเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริม	สนับสนุน

การจัดการหนี้

ของเกษตรกรในระดับองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการส�านักงาน

ให้ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด�าเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล

ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(พ.ศ. 2563 – 2567)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการ

พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแขง็ 

และรวมกนัเป็นเครอืข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ

หนี้ของเกษตรกรในระดับ

องค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการส�านักงานให้ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ด�าเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

แผนงานปี 2563 1. แผนงานบริหาร    
    ส�านักงาน

2. แผนงานการจัดการ
    หนี้ของเกษตรกร

3. แผนงานการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ผลผลิต: / โครงการ โครงการ 

สนบัสนนุการบรหิาร

ของส�านกังาน

โครงการ

จัดการหนี้ของเกษตรกร

โครงการ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ�านวนเงินงบประมาณ

ที่เบิกจ่าย เพื่อการบริหารงาน

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร

จ�านวนเงินงบประมาณ

ที่เบิกจ่าย เพื่อการจัดการหนี้

จ�านวนองค์กรเกษตรกรและเกษตรกร

ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรและพนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒาเกษตรกร

กิจกรรมที่ 1
การช�าระหนี้แทนเกษตรกร

กิจกรรมที่ 1 
สนับสนุนเงินกู้ยืมและเงินอุดหนุนแก่องค์กรเกษตรกร

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฟื้นฟูและพัฒาเกษตรกร

กิจกรรมที่ 2 
สนับสนุนเงินกิจกรรมเพื่อการ

จัดการหนี้ของเกษตรกร

กิจกรรมที่ 2 
การส่งเสริมการตลาด

กิจกรรมที่ 3 
ประชุมคณะอนุกรรมการ 

และคณะท�างาน

กิจกรรมที่ 3
การสร้างความเข้าใจด้านการ

จัดการหนี้ของเกษตรกร

กิจกรรมที่ 3
สนับสนุนเงินกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ของกองทุน

กิจกรรมที่ 4
จัดประชุมสัญจร 4 ภาค 

แผนยุทธศาสตร์
ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563

	 	 เป ็นองค์การเพื่อให ้การบริการเกษตรกร	
พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข ้มแข็ง	 แก้ป ัญหาหน้ี
เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยการบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพและตามหลักธรรมาภิบาล

	 	 1.	ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
	 	 2.	 ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
ของเกษตรกร
	 	 3.	พฒันาความรู้ในด้านการเกษตรกรรม	หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กับเกษตรกรรม	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
	 	 4.	พฒันาศกัยภาพในการพึ่งตนเองและเก้ือกูลซึง่กันและกันระหว่าง
เกษตรกร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการ ของ กฟก.

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(41 คน)

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (7 คน)

บุคคลในคณะ	กฟก.
จ�านวน	3	คน

-	กรรมการในคณะกรรมการ	กฟก.	
			จ�านวน	1	คน
-	กรรมการผู้แทนเกษตรกร
			จ�านวน	2	คน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน	3	คน

-	สาขาเศรษฐศาสตร์
-	การบริหารการเงิน	หรือการธนาคาร
-	สาขาเกษตรศาสตร์

เลขาธิการ	กฟก.	(กรรมการและเลขานุการ)

คณะกรรมการการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
(21 คน)

กรรมการในต�าแหน่ง	จ�านวน	7	คน
	 -	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 -	ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
	 -	ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
	 -	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
	 -	ผู้แทนกระทรวงการคลัง
	 -	ผู้จัดการ	ธ.ก.ส.
	 -	ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

ผู้แทนเกษตรกรในคณะ	กฟก.	จ�านวน	9	คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	3	คน
	 -	สาขาเศรษฐศาสตร์
	 -	การบริหารการเงินหรือการธนาคาร

	 -	สาขาเกษตรศาสตร์
เลขาธิการ	กฟก.	เป็นกรรมการเลขานุการ
ผอ.หนี้	กฟก.	เป็นกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

นายกรัฐมนตรี	หรือรองนายกรัฐมนตรี													ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					รองประธาน

กรรมการในต�าแหน่ง
	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	/	ปลัดกระทรวงการคลัง/	
		 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	/	ปลัดกระทรวงพาณิชย์/	
	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	/	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

	 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	/	ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�านวน	11	คน
	 ภาคราชการ		 จ�านวน		 5		 คน

	 ภาคเอกชน		 จ�านวน		 6		 คน

ผู้แทนเกษตรกรจ�านวน	20	คน
	 ภาคเหนือ		 จ�านวน		 5		 คน
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		 จ�านวน		 7		 คน
	 ภาคกลาง		 จ�านวน		 4		 คน
	 ภาคใต้		 จ�านวน		 4		 คน

เลขาธิการ	กฟก.	เป็นกรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
1.	 เสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี	นโยบายแก้ไขด้านหนี้และการฟื้นฟู	
2.	 เสนอรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	ข้อบังคับ
3.	 ก�าหนดนโยบายออกระเบียบ	การรับเงิน	จ่ายเงิน	ขึ้นทะเบียน		
	 แผนโครงการฟื้นฟูฯ	พิจารณางบดุล	รายงานการรับจ่ายเงิน
4.	 แต่งตั้ง	ถอดถอน	คณะกรรมการบริหารฯ.	/	อนุกรรมการ
5.	 ให้ค�าปรึกษา	คณะกรรมการบริหาร/ส�านักงาน

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารฯ
1.	 ควบคุม/ตรวจสอบภายใน
2.	 ควบคุมการใช้จ่ายเงิน
3.		แผนฟื้นฟู	/	อนุมัติโครงการเกินห้าแสนบาท
4.		ออกข้อบงัคบัการปฏบัิติงานเลขาธิการ	/	มอบอ�านาจ
					ให้ผู้อื่นปฏิบัติงาน
6.		ให้ค�าปรึกษา	แนะน�าเลขาธิการ
7.		แต่งตั้งคณะท�างาน

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ
1.		แผนแก้ไขหนี้
2.		ควบคุมการใช้จ่ายเงินบัญชีหนี้
3.		รายงานผลการด�าเนินงาน
4.		ก�าหนดหลักเกณฑ์จัดการหนี้
5.		ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเลขาธิการ
6.		แต่งตั้งคณะท�างาน

ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
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โครงสร้างการบริหารงานส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(41 คน)

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กฟก. 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร (7 คน)

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
(21 คน)

ส�านัก
ตรวจสอบ

01

ส�านัก
ฟื้นฟูฯ

04

เลขาธิการ

รองเลขาธิการ

ส่วนกลาง ส�านักงานสาขาจังหวัด 77 จังหวัด ส่วนภูมิภาค

ส�านัก
กฎหมาย

ส�านัก
บริหาร

ส�านักกิจการ
สาขาภูมิภาคที่	1

ส�านักกิจการ
สาขาภูมิภาคที่	3

ส�านักกิจการ
สาขาภูมิภาคที่	2

ส�านักกิจการ
สาขาภูมิภาคที่	4

0102 0203

03
ส�านัก

จัดการหนี้ฯ
ส�านัก

อ�านวยการ

06 0405
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ผลกำรด�ำเนินงำน
ประจ�ำปีงบประมำณ 2563
(ระหว่าง 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63)



	 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 มีเจตนารมณ์ในการเปิดโอกาสให้เกษตรกรท่ีขาดปัจจัยในการ

ประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกรเพื่อท�าแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน	 ปรากฏใน

วัตถุประสงค์ของกองทุน	 คือ	 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหา

ของเกษตรกร	และส่งเสรมิและสนบัสนนุการฟ้ืนฟแูละพฒันาอาชพีเกษตรกรรมของเกษตรกร	โดยเกษตรกรทีร่วมตวักนัเป็นกลุม่

หรือคณะ	เพื่อประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน	ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม	ถ้าประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกร

ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ยื่นค�าขอต่อส�านักงานหรือส�านักงานสาขา	 และเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรแล้วมีสิทธิขอรับ

การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยให้ท�าแผนหรือโครงการฟื้นฟูยื่นต่อส�านักงาน	

การส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมขององค์กรเกษตรกร 

จ�านวนองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน

ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ที่มา : ส่วนสารสนเทศ (30 ก.ย. 2563)

	 ในปี	2563	คณะกรรมการกองทุน	ได้ออกระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร	

ฉบบัใหม่	แทนฉบบัเดิม	ปี	2559	โดยมสีาระส�าคัญคือให้องค์กรเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนท่ีไม่เป็นองค์กรนติบิคุคล	

ให้มีสมาชิกอย่างน้อย	50	คน	จากเดิมที่ก�าหนดไว้	 20	คน	ปัจจุบันมีองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน	ทั้งสิ้น	

55,588	องค์กร	สมาชิกจ�านวน	5,646,695	คน	

	 องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา	 30	 และระเบียบว่าด้วยการข้ึนทะเบียนครบถ้วนแล้ว	 

มสีทิธเิสนอแผนหรอืโครงการฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุได้	และระเบยีบว่าด้วยการพจิารณาแผน

และโครงการ	 ได้ก�าหนดให้องค์กรเกษตรกรสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนเป็นเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	

หรือเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งก็ได้		

	 กองทนุอนุมติัเงินสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกร	ครัง้แรกเมือ่ปี	2549	ซึง่จนถงึปี	2562	มกีารอนมุตัโิครงการรวม	10,810	

โครงการ	 งบประมาณ	 881,810,977.00	 บาท	 แยกเป็นโครงการประเภทเงินอุดหนุน	 จ�านวน	 9,558	 โครงการ	 งบประมาณ	

408,711,594.00	บาท	และโครงการประเภทเงินกู้ยืม	จ�านวน	1,252	โครงการ	งบประมาณ	473,923,613.00	บาท		

	 ในปีงบประมาณ	2563	องค์กรเกษตรกรเสนอแผนและโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุ	จ�านวน	548	องค์กร 

555	 โครงการ	 แต่เนื่องจากกระบวนการอนุมัติงบประมาณประจ�าปีมีความล่าช้า	 และได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	 ท�าให้ในปี	 2563	 กองทุนไม่สามารถด�าเนินการให้การพิจารณาและอนุมัติแผนและโครงการให้กับองค์กรเกษตรกรได้ 

ตารางแสดงจ�านวนองค์กร	สมาชิก	และสัดส่วน	จ�าแนกตามภูมิภาค

ล�าดับ ภาค จ�านวนองค์กร ร้อยละ 
(องค์กร)

ร้อยละ 
(สมาชิก)

จ�านวนสมาชิก  

1 เหนือ 17,728 1,436,384 31.89 25.44 

2 กลาง 8,690 949,708 15.63 16.82 

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 19,108 2,449,921 34.37 43.39 

4 ใต้ 10,062 810,682 18.10 14.36 

รวม 55,588 5,646,695         100.00         100.00 
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จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร ว่าด้วยการรบัขึน้ทะเบยีนและการเพกิถอน  
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563 

การติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผนและโครงการฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร  

	 ด้วยระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ	 ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร	การติดตามและประเมินผล	การด�าเนินการ	การเบิกจ่ายเงิน	และการใช้คืนเงินให้แก่

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2562	ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2562	แต่คณะกรรมการ 

บริหารฯ	 ยังไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการ	 และหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน	 ตามระเบียบ 

ข้อ	9	และข้อ	10	รวมถึงการก�าหนดแบบเสนอแผนและโครงการ	ตามระเบียบข้อ	7

	 คณะกรรมการบรหิารฯ	ได้มอบหมายให้คณะท�างานปรบัปรงุระเบยีบส�านกังานกองทนุฟ้ืนฟฯู	เป็นผูด้�าเนนิการยกร่าง	 

และได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารฯ	จ�านวน	3	ฉบับ	ประกอบด้วย

	 1)	 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแผนและ

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2563

	 2)	 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 เรื่อง	 แนวทางการพิจารณาแผนและโครงการ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2563

	 3)	ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	เรือ่ง	แบบเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟแูละพฒันา

เกษตรกร	พ.ศ.	2563

	 ในปีงบประมาณ	 2563	 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 ได้เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการฯ	 

ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร	 พ.ศ.	 2563	 ประกอบด้วยหมวดการข้ึนทะเบียน	 

การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร	 การแยกและควบรวมองค์กรเกษตรกร	 การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร	 

และเครือข่ายองค์กรเกษตรกร	 ซึ่งมีสาระส�าคัญที่แตกต่างจากระเบียบปี	 2559	 คือ	 การก�าหนดให้องค์กรเกษตรกรที่ไม่เป็น

นิติบุคคล	ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย	50	คน	

	 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 ได้ก�าหนดให้องค์กรเกษตรกรรายงานผลการด�าเนินงานตามแผน

และโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรต่อส�านกังานตามเงือ่นไขและระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารก�าหนด	และให้ส�านักงาน 

มีอ�านาจหน้าท่ีติดตามและประเมินการด�าเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

กองทนุ	ซ่ึงโครงการประเภทเงินกู้ยมื	จ�านวน	1,252	โครงการ	งบประมาณ	473,923,613.00	บาท	สามารถสรปุผลการด�าเนนิการ	 

ได้ดังนี้		

	 3.1	องค์กรเกษตรกร	ช�าระคืนเงินกองทุนครบถ้วน	จ�านวน	248	โครงการ	เป็นต้นเงิน	80,824,791.00	บาท	

	 3.2	โครงการที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ	จ�านวน	1,004	โครงการ	มียอดช�าระคืนเงินในปี	2563

		 					จ�านวน	21,817,832.88	บาท

3

4

5
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องค์กรเกษตรกร
ที่ประสบควำมส�ำเร็จ



ชื่อองค์กรเกษตรกร :  กลุ่มกุ้งก้ามกรามบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7 

รหัสองค์กร :  4643007613

ที่ตั้งองค์กร :  58 หมู่ 7 บ้านอัมพวัน ต�าบลล�าคลอง อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ประธานองค์กร :  นายสถาพร ภูบัวเงิน  

โทรศัพท์ :  084-7019298

	 เกษตรกรสมาชิกในกลุ่มกุ้งก้ามกรามบ้านอัมพวัน

หมู่ที่	7	อยู่ในเขตพื้นที่ต�าบลล�าคลอง	ซึ่งเป็นเขตชลประทาน	

เกษตรกรส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นมีอาชีพท�านา	 ในภายหลัง 

เร่ิมผันมาท�าอาชพีเล้ียงกุง้ก้ามกรามกนัมากขึน้	เนือ่งจากสร้าง

รายได้ให้เกษตรกรมากกว่าการท�านา	 ปัญหาของการท�านา

คือราคาขายข้าวในแต่ละปีไม่แน่นอน	 เจอวิกฤตภัยแล้งหรือ

น�้าท่วมก็ส่งผลให้ข้าวเสียหาย	 มีความเส่ียงสูง	 ส่วนการเลี้ยง

กุ้งก้ามกรามน้ันมีตลาดรองรับแน่นอน	 เป็นที่ต้องการของ 

ผู้บริโภค	 สร้างรายได้ที่ดีให้เกษตรกร	 จึงได้รวมกลุ่มและ 

ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

	 เมือ่ปี	2561	ได้รบัการสนบัสนนุโครงการฟ้ืนฟแูละ

พัฒนาเกษตรกร	งบอุดหนุน	จ�านวน	30,000	บาท	เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร	 โดยทางกลุ่มได้น�าเสนอ

โครงการเลีย้งกุ้งก้ามกรามเพือ่จ�าหน่าย	สร้างอาชพีหลกัให้แก่

สมาชิกในกลุ่ม

	 จากผลการด�าเนนิงาน	สมาชกิน�าเงนิไปจดัซือ้พนัธุ์

กุ้งก้ามกราม	จ�านวน	200,000	ตัว	ใช้เวลาในการเลีย้งประมาณ	

4-5	เดอืน	องค์กรได้ร่วมกนัคิดหาวธิลีดต้นทนุการเลีย้ง	จากเดมิ 

มต้ีนทนุในการเลีย้งตกกโิลกรมัละ	115.87	บาท	ลดเหลอืเพยีง

กิโลกรัมละ	 104.14	 บาท	 ซึ่งราคาต้นทุนลดลงถึง	 10.12%	

ท�าให้ได้ก�าไรจากการเลี้ยงถึง	 43,500	 บาท	 ส�าหรับวิธีการ 

ลดต้นทุนที่สมาชิกน�ามาใช้คือการผลิตอาหารกุ้งเองจาก

ผลติภณัฑ์ธรรมชาติ	ได้แก่ร�าข้าวและไข่ไก่	โดยให้เสรมิร่วมกบั

อาหารกุ้งที่ซื้อ	ท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลงมาก	อีกทั้งยังได้กุ้ง 

ที่มีคุณภาพ	เนื้อแน่น	รสชาติอร่อยอีกด้วย		

	 ผลส�าเร็จจากการร่วมกันท�ากิจกรรมภายใต้งบ

อุดหนุนท่ีได้รับ	 ท�าให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถและมี

ประสบการณ์ในการเลีย้งกุง้ก้ามกรามมากยิง่ขึน้	มอีงค์ความรู ้

ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ	 และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี	 มีความพร้อมด้านสถานท่ีและ

การเลีย้ง	เนือ่งจากอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตชลประทาน	การร่วมกนัปฏบิตัิ

ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร่วมกันคิด	ร่วมกันแก้ปัญหา 

จนประสบความส�าเรจ็	ค้นพบวธิกีารลดต้นทนุการผลติ	และยงั 

ร่วมกนัหาตลาดเพือ่จ�าหน่ายผลผลติได้	ซึง่ทางองค์กรมช่ีองทาง 

การจ�าหน่ายที่แน่นอน	ทั้งขายส่งและขายปลีก	ส่งร้านอาหาร

ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง	 ราคาส่งกิโลกรัมละ	 

250-260	บาท	ราคาปลกีในช่วงเทศกาล	กโิลกรมัละ	300	บาท	

นอกจากนัน้ทางองค์กรยงัได้เข้าร่วมกจิกรรมจ�าหน่ายสนิค้ากบั

พาณิชย์จังหวัดและประมงจังหวัด	 เป็นการต่อยอดและเพิ่ม

ช่องทางการจ�าหน่ายให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น	

ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
The Office of Farmer’s Reconstruction and Development Fund
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ชื่อองค์กรเกษตรกร :  กลุ่มเกษตรกรท�านาวิหารขาว 

รหัสองค์กร :  1743000472

ที่ตั้งองค์กร :  35 หมู่ 4 ต�าบลวิหารขาว อ�าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 15140

ประธานองค์กร :  นายไพรัตน์ พูลศรี  

โทรศัพท์ :  097-9702640

	 ในปัจจบัุนแพะนับว่าเป็นสตัว์เศรษฐกจิอกีชนดิหนึง่

ที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ	 โดยในประเทศไทยพ้ืนท่ีภาคใต ้

มีประชาชนที่นับถือมุสลิมอาศัยอยู่และนิยมบริโภคเนื้อแพะ	 

การเลี้ยงแพะจึงเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจและช่วยสร้างรายได้ 

ให้กับเกษตรกร	 และการเล้ียงแพะท่ีสามารถด�าเนินการได้

ส�าเรจ็นัน้จะต้องเป็นการเลีย้งแพะขนุเพือ่จ�าหน่าย	ซึง่ในพืน้ที่

จังหวัดสิงห์บุรีมีหลายอ�าเภอที่เหมาะสมในการเลี้ยง	 ท้ังด้าน

สภาพอากาศ	ภูมิประเทศที่เป็นที่ลุ่มแม่น�้า	สามารถปลูกหญ้า

เป็นอาหารสตัว์ได้ตลอดท้ังปี	ถ้าหากมกีารส่งเสรมิให้เกษตรกร

เลีย้งแพะอย่างถกูวธีิและเป็นระบบจะช่วยให้เกษตรกรมรีายได้

และสร้างอาชพีภายในชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็	สามารถพึง่พา

กันและกันได้อย่างยั่งยืน	

	 แนวคิดดังกล่าวนี้ท�าให้เกิดการรวมกลุ ่มของ

เกษตรกรในพืน้ท่ีหมู	่4	ต�าบลวหิารขาว	โดยมนีายไพรัตน์	พลูศร	ี 

ประธานกลุ่ม	ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	และได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุน

น�าไปพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง	 ภายใต้ 

การจัดท�าโครงการเลี้ยงแพะขุน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เกษตรกรมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน

ท้ังการผลติ	การตลาด	การบรหิารจดัการ	และยงัเป็นการสร้าง

อาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน	

	 ไพรัตน์	พลูศร	ีประธานกลุม่เกษตรกรท�านาวิหารขาว	 

ผู้ผลักดันและก่อตั้งกลุ่ม	 ปัจจุบันเป็นก�านันต�าบลวิหารขาว	

น�างบประมาณที่ได้รับไปขยายกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ ่ม 

จนประสบความส�าเร็จ	 เริ่มต้นจากน�าเงิน	 30,000	 บาท	 

ให้สมาชิก	 13	 คน	 ร่วมกันมีส่วนร่วมในการเลี้ยง	 มีการแบ่ง

หน้าทีร่บัผดิชอบ	เตรียมโรงเรือนส�าหรับเลีย้งและจัดซือ้แพะขนุ	

เตรยีมอาหารข้น	อาหารหยาบ	เช่น	กากมนัหมกั	อาหารส�าเรจ็	

ข้าวโพด	กระถนิ	ส�าหรบัเลีย้งขนุให้โต	การให้วคัซนีดูแลสขุภาพ

แพะไม่ให้เกิดโรคตามค�าแนะน�าของปศุสัตว์	 และร่วมกัน 

ติดตามประเมินผลความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด	 

ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเพียง	 6	 เดือนก็สามารถจ�าหน่าย 

แพะขุนได้	 จากเงินทุนท่ีได้รับจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรในครั้งนั้นที่สร้างรายได้ให้สมาชิก	 องค์กรจึงมีแผน

ของบประมาณกู้ยืมเพื่อน�าไปต่อยอดการน�าเสนอแผนและ

โครงการในปีงบประมาณต่อไป	

รายงานประจ�าปี 256314 ANNUAL REPORT2020



ชื่อองค์กรเกษตรกร :  กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่แพง หมู่ 5

รหัสองค์กร :  5743001340

ที่ตั้งองค์กร :  10 หมู่ 5 หมู่บ้านแม่แพง ต�าบลท่าข้าวเปลือก อ�าเภอแม่จัน 
          จังหวัดเชียงราย 57110

ประธานองค์กร :  นายศิริพงษ์  ชุ่มมงคล  

โทรศัพท์ :  090-1502269

	 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่แพง	 หมู่	 5	 จัดตั้งกลุ่ม

ขึ้นมาเพื่อจดทะเบียนองค์กรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรตาม	พ.ร.บ.	กองทุนฟื้นฟูฯ	ในปี	พ.ศ.	2542	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูอาชีพให้

กบัสมาชกิในองค์กร	เนือ่งจากสมาชกิขาดแคลนรายได้	เพือ่หา 

แหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก	 โดยทางกลุ่มได้ยื่นเสนอ

แผนและโครงการเลี้ยงกระบือขุน	 และได้รับงบประมาณ

จากส�านักงานกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 เมื่อปี	

2559	 จ�านวน	 465,000	 บาท	 งบประมาณที่ได้น�ามาใช้

เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัวแม่พันธุ์พ้ืนเมืองพันธุ์ผสม	 

โดยกลุ่มองค์กรจะเป็นผูจ้ดัสรรแม่พนัธุใ์ห้กบัสมาชกิทีเ่ข้าร่วม

โครงการเล้ียงตามโครงการ		และมกีจิกรรมต่อเนือ่งคอืการน�า

มูลวัวที่ได้ไปท�าปุ๋ยหมักขาย	 หรือน�ามาใช้ในการลดต้นทุน 

ในการผลิต	 ทั้งประกอบอาชีพหลักหรือสามารถขายมูลวัว 

ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

	 ในการด�าเนนิกิจกรรมตามโครงการ	สมาชิกสามารถ

เลี้ยงวัวพันธุ ์พื้นเมืองพันธุ ์ผสมได้ตามแผนและโครงการ

เป็นการเลีย้งแบบววัขนุ	ซึง่มกีารถ่ายทอดประสบการณ์	สร้าง

กระบวนการพฒันาโดยเน้นให้บทบาทผูเ้ข้าร่วมโครงการทีเ่ป็น 

คนหนุ่มสาว	 ใช้วิธีประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชนในการสนับสนุนองค์ความรู ้โดยเน้นการ 

เข้าร่วมเครอืข่ายผูเ้ลีย้งววัในระดบัอ�าเภอและในระดบัจงัหวดั		

รวมท้ังค้นหาประสบการณ์จากพ้ืนท่ีต่าง	 ๆ	 และแลกเปล่ียน

การพัฒนาองค์กร	 วิธีการจัดการรวมถึงการศึกษาดูงานเพ่ือ

เรยีนรูใ้นเรือ่งการพฒันาด้านอาหาร	สตูรอาหารในการเลีย้งววั 

สมาชกิในกลุม่องค์กรให้ความร่วมมอืและมส่ีวนร่วมเป็นอย่างดี	 

ท�าให้กลุ ่มองค์กรสามารถด�าเนินกิจกรรมตามแผนและ

โครงการได้ส�าเร็จ	 และคืนเงินกู้ยืมโครงการได้ในปี	 2562		

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรท่ีได้หยิบยื่นโอกาสได้พัฒนาศักยภาพขององค์กร 

ให้เกิดความเข้มแข็ง	 เรียนรู้การบริหารจัดการภายในกลุ่ม

องค์กรได้อย่างเป็นระบบ	ท�าให้สมาชิกในกลุ่มได้พึ่งพาตนเอง

อย่างยั่งยืน	
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ชื่อองค์กรเกษตรกร :  กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยเรียน

รหัสองค์กร :  9360000183

ที่ตั้งองค์กร :  157 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านห้วยเรียน ต�าบลลานข่อย อ�าเภอป่าพะยอม 
          จังหวัดพัทลุง 93210

ประธานองค์กร :  นายวรนัน จันทร์ใหม่

โทรศัพท์ :  098-0789146

	 ด ้วยวิกฤตราคายางพาราที่ตกต�่าและมีราคา 

ไม่แน่นอนในช่วง	3-5	ปีทีผ่่านมา	ท�าให้พีน้่องเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราต้องพบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ย�่าแย่	 ส่งผลกระทบ 

ให้เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนลดลง	 เกิดปัญหาหนี้สิน	 ส่งผล 

กระทบทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจอื่น	ๆ	ตามมา

	 กลุ ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยเรียน	 เกิดจากการ 

รวมกลุ่มของพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา	 ที่เป็นหนึ่งใน

หลายองค์กรท่ีประสบปัญหาราคายางท่ีไม่แน่นอนดังกล่าว		 

โดยมีวัตถุประสงค์รวมกลุ่มเพ่ือสร้างการเรียนรู ้ร ่วมกัน	 

สร้างอ�านาจต่อรองเรื่องราคาผลผลิต	 ที่ส�าคัญคือการหา

ทางออกร่วมกันในชมุชน	เช่น	การขบัเคลือ่น	“สวนยางยัง่ยนื”	

ภายใต้นโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน	 เพื่อให้สมาชิกได้มีการ

เพิ่มรายได้จากอาชีพสวนยาง	 มีการพัฒนาระบบเกษตร 

ผสมผสานในสวนยาง	ได้แก่	การเลีย้งไก่	เลีย้งแพะ	การปลกูพชื 

ร่วมในสวนยาง	ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ	ผักเหมียง	ผักพื้นบ้านอื่น	ๆ 		 

เกษตรกรชาวสวนยางพาราบางรายโค่นยางออกไปบางส่วน

ตามนโยบายรัฐบาล	เพื่อปลูกพืชชนิดอื่น	อาทิ	ส้มโชกุน	ท�าให้

เกษตรกรสมาชิกเริ่มมีรายได้หลายทางมากขึ้น	 บางส่วนม ี

ความรู้เรื่องการเลี้ยงวัว	 เลี้ยงสุกร	 ท�าควบคู่กับการท�าสวน

ยางพารา	 ได้มูลสัตว์เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับตัวเอง	 และแบ่งปัน

สมาชิกใช้ในแปลงเกษตร	 และแปลงหญ้า	 เพื่อลดและเลิกใช ้

ปุ๋ยเคมี	 ตามยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง	 นอกจากนี้กลุ่มมีการ

เช่ือมโยงอาชีพและเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก	 มีการประสาน

ความร่วมมือหน่วยงานรัฐ	 ท้องถิ่น	 และภาคีความร่วมมือ 

ในชุมชนเป็นอย่างดี	 ถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มองค์กร	 แต่กลุ่ม

พัฒนาอาชีพบ้านห้วยเรียน	 ยังขาดแหล่งทุนหมุนเวียนที่จะ

ท�าให้กิจกรรมภายในองค์กรประสบความส�าเร็จได้

	 ต่อมาในปี	 2560	 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยเรียน

ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรกับส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรสาขาจังหวดัพทัลงุ		นอกจากน้ีส�านักงานสาขาจงัหวดั

พัทลุงได้แนะน�าแนวทางต่าง	ๆ	เพื่อให้กลุ่มองค์กรได้มีโอกาส

เข้าถึงสิทธิและแหล่งทุนทั้งในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ	

และการจัดการหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก		และกลุ่มองค์กร

รับแนวทางเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อการพัฒนาการเขียนแผน

และโครงการ	 ซ่ึงจะใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งทุนให้

สามารถพัฒนาและฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของสมาชิกในกลุ่ม	

และการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รายงานประจ�าปี 256316 ANNUAL REPORT2020



1 ข้อมูลด้านทะเบียนหนี้

รวม

	 เกษตรกรที่เป็นหนี้จะได้รับการช่วยเหลือจาก	 กฟก.	 ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กฎหมาย	 ระเบียบ	 
และประกาศก�าหนดไว้	 โดยในเบื้องต้นจะต้องเป็นเกษตรกรสมาชิกองค์กรเกษตรกร	 เป็นหนี้ในระบบ	 อันเนื่องมาจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 จึงจะสามารถยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรต่อส�านักงาน	 กฟก.	 สาขาจังหวัด 
ที่องค์กรเกษตรกรที่ตนเองสังกัดตั้งอยู่	 กฟก.	 เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร	ตั้งแต่ปี	 2546	ถึงปี	 2562	 โดยมีข้อมูล	 
ณ	วันที่	25	มิถุนายน	2563	สรุปดังนี้

ล�าดับ สถาบันการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ราย บัญชี จ�านวนเงิน (บาท)

1 ธ.ก.ส. 302,531 436,577 56,037,861,422.20

2 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) 165,133 220,894 18,238,075,335.69

3 นิติบุคคลฯ 20,800 24,136 6,292,807,965.05

4 โครงการส่งเสริมของรัฐ 20,535 24,089 1,082,358,378.91

5 ธนาคารพาณิชย์ 19,072 21,515 15,245,370,207.15

6 อื่น ๆ 5,092 5,473 569,545,294.39

533,163 732,684 97,466,018,603.40

ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร
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2 การช�าระหนี้แทนเกษตรกร

	 เมื่อเกษตรกรข้ึนทะเบียนหน้ีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว	 เกษตรกรจะได้รับสิทธิจัดการหนี้จาก	 กฟก.	 แต่ไม่ใช่
เป็นการผูกมัดในทางกฎหมาย	เนื่องจากการจะได้รับการช�าระหนี้แทนหรือไม่นั้น	ขึ้นอยู่กับว่าสถาบันเจ้าหนี้จะยินยอม
ให้	 กฟก.	 ช�าระหนี้แทนตามเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้หรือไม่	 ประกอบกับเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่	กฟก.	ก�าหนดเป็นส�าคัญ	โดย	กฟก.	 เริ่มช�าระหนี้แทนเกษตรกร	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	 เป็นต้นมา	ผลการด�าเนินการ 
ช�าระหนี้แทนเกษตรกร	สรุปได้ดังนี้

2.1  การช�าระหนี้แทนเกษตรกร (ทั้ง NPL และ NPA)

หมายเหต ุ เกษตรกรที่ได้รับการรับช�าระหนี้แทนและซื้อทรัพย์คืนทั้งหมด	จ�านวน	29,775	ราย	29,827	บัญชี	
	 แต่จ�านวนรายที่ช�าระหนี้แทนจริง	จ�านวน	28,840	ราย	29,827	บัญชี	สาเหตุที่ลดลงเนื่องจาก
	 1.1	เกษตรกรที่ได้รับช�าระหนี้	1	สถาบันเจ้าหนี้	จ�านวน	27,906	ราย	27,906	บัญชี
	 1.2	เกษตรกรที่ได้รับช�าระหนี้มากกว่า	1	สถาบันเจ้าหนี้	จ�านวน	757	ราย	1,562	บัญชี
	 1.3	เกษตรกรที่ได้รับช�าระหนี้สถาบันเดียวกัน	แต่มีหนี้มากกว่า	1	บัญชี	จ�านวน	177	ราย	359	บัญชี

ล�าดับ สถาบันเจ้าหนี้
รวมทั้งหมดกุมภาพันธ์ 2549 – วันที่ 30 กันยายน 2563

ราย บัญชี จ�านวนเงิน (บาท)

1 สหกรณ์ 21,886 21,917 3,648,090,177.08

2 ธ.ก.ส. 3,527 3,527 1,015,857,100.33

3 ธนาคารพาณิชย์ 3,277 3,284 1,241,309,125.60

4 นิติบุคคล 631 631 297,021,774.20

5 เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก
ซื้อทรัพย์ไว้ (NPA)

454 468 291,717,751.94

                                    รวม 29,775 29,827 6,493,995,929.14

2.2  การจ�าแนกประเภทตามหลักประกันที่ กฟก. ช�าระหนี้แทน (จ�าแนกสัญญาทุกสถาบันเจ้าหนี้)

ล�าดับ หลักประกัน ราย สัญญา ยอดช�าระ (บาท)

1 บุคคลค�้าประกัน 14,349 14,617 989,841,625.42

2 หลักทรัพย์ค�้าประกัน 13,812 14,205 5,234,205,063.78

3 หลักทรพัย์และบคุคลค�า้ประกนั 980 1,005 269,949,239.94

                                    29,141 29,827 6,493,995,929.14รวม
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2.3  การช�าระหนี้แทนเกษตรกร แยกตามปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ปี
งบประมาณ

ผลการช�าระหนี้แทน

NPLs NPA รวม

ราย บัญชี
จ�านวนเงิน

(บาท)
ราย บัญชี

จ�านวนเงิน 
(บาท)

ราย บัญชี
จ�านวนเงิน 

(บาท)

2549 405 406 36,118,464.64 - - - 405 406 36,118,464.64

2550 1,808 1,814 266,986,163.93 - - - 1,808 1,814 266,986,163.93

2551 1,498 1,500 251,859,669.46 - - - 1,498 1,500 251,859,669.46

2552 6,171 6,178 1,370,706,676.65 4 4 3,094,529.00 6,175 6,182 1,373,801,205.65

2553 2,530 2,531 618,956,600.60 107 107 52,139,381.18 2,637 2,638 671,095,981.78

2554 4,466 4,467 833,056,546.64 6 6 3,620,371.00 4,472 4,473 836,676,917.64

2555 3,890 3,897 617,042,481.15 85 98 52,586,027.04 3,975 3,995 669,628,508.19

2556 3,829 3,838 825,180,077.47 140 140 83,188,400.06 3,969 3,978 908,368,477.53

2557 3,243 3,245 650,501,277.85 85 86 73,568,472.11 3,328 3,331 724,069,749.96

2558 160 160 49,957,607.68 14 14 11,769,431.63 174 174 61,727,039.31

2559 73 73 36,806,436.99 9 9 5,718,211.92 82 82 42,524,648.91

2560 313 314 139,902,442.51 1 1 2,500,000.00 314 315 142,402,442.51

2561 279 279 74,729,882.46 - - - 279 279 74,729,882.46

2562 230 230 130,555,184.76 - - - 230 230 130,555,184.76

2563 426 427 299,918,664.42 3 3 3,532,928.00 429 430 303,451,592.42

รวม 29,321 29,359 6,202,278,177.20 454 468 291,717,751.94 29,775 29,827 6,493,995,929.14
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3.1  หลักประกันที่ได้มาจากการช�าระหนี้แทนเกษตรกร (NPLs) จ�านวน 14,432 ราย

3.2  หลักประกันที่ได้มาจากการซื้อทรัพย์คืน (NPA) จ�านวน 452 ราย

3 การโอนหลักทรัพย์ค�้าประกันเป็นของกองทุน

	 ส�านกังานกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	(กฟก.)	ช�าระหนีใ้ห้แก่สถาบนัเจ้าหนีแ้ทนเกษตรกรแล้วเกษตรกร
ต้องด�าเนินการโอนหลักทรัพย์ให้กับ	 กฟก.	 ปัจจุบันได้มีการโอนหลักทรัพย์เรียบร้อย	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 
จ�านวน	14,884	ราย	21,940	แปลง	รวมเนื้อที่	157,768	ไร่	2	งาน	22.3	ตารางวา	รายละเอียดดังนี้

ประเภทสินทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน

กุมภาพันธ์ 2549 – วันที่ 30 กันยายน 2563

จ�านวน
(แปลง)

เนื้อที่

ไร่ งาน ตารางวา

โฉนดที่ดิน 18,362 122,580 2 49.9

ตราจอง 20 212 0 22.4

น.ส. 3 466 7,059 0 83.2

น.ส. 3 ก. 2,442 23,465 3 86.6

น.ส. 3 ข. 14 157 0 64.0

บ้าน 14 0 0 0.0

หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 2 0 0 0.0

                     รวม 21,320 153,475 0 6.1

ประเภทสินทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน

กุมภาพันธ์ 2549 – วันที่ 30 กันยายน 2563

จ�านวน
(แปลง)

เนื้อที่

ไร่ งาน ตารางวา

โฉนดที่ดิน 483 3,032 0 77.3

น.ส.	3 19 364 3 7.0

น.ส.	3	ก. 118 896 2 31.9

                    รวม 620 4,293 2 16.2
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4.2  การโอนคืนหลักประกันให้กับเกษตรกรที่ช�าระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 ส�านกังานกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	(กฟก.)	ได้ด�าเนนิการรบัช�าระหนีเ้พือ่ปิดบญัชแีละโอนหลกัทรพัย์ 
ค�้าประกันคืนให้กับเกษตรกรท่ีช�าระปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว	 จ�านวน	 6,000	 ราย	 แยกเป็นกรณีบุคคลค�้าประกัน	 
จ�านวน	140	ราย	กรณีหลักทรัพย์ค�้าประกัน	จ�านวน	5,860	ราย	จ�านวน	8,499	แปลง

หมายเหตุ	:		หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีเนื้อที่ประมาณ	38.50	ตารางเมตร	สูง	2.45	เมตร

4.1  การยื่นค�าขอปิดบัญชี

4 การปิดบัญชีช�าระหนี้คืนให้ กฟก. ของเกษตรกร

	 ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 (กฟก.)	 ได้รับค�าขอแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีจากเกษตรกร 
ที่ช�าระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา	จ�านวนทั้งสิ้น	8,315	ราย	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ล�าดับ ประเภทการขอปิดบัญชี จ�านวนที่ยื่นปิดบัญชี 
(ราย)

คืนหลักประกันแล้ว 
(ราย)

คงเหลือ
(ราย)

1 เข้าเกณฑ์ปิดบัญชี 8,304 6,000 2,304

2 ไม่เข้าเกณฑ์ปิดบัญชี (5 ปี) 11 0 11

                                    รวม 8,315 6,000 2,315

ประเภทสินทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน

มีนาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2563

จ�านวน
(แปลง)

เนื้อที่

ไร่ งาน ตารางวา

โฉนดที่ดิน 7,323 51,383 2 20.0

ตราจอง 3 24 1 28.0

น.ส. 3 181 2,962 3 25.7

น.ส. 3 ก. 984 8,848 1 24.8

น.ส. 3 ข. 5 88 3 35.0

บ้าน	(หลัง) 2 0 0 0.0

หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 1 0 0 0.0

                     รวม 8,499 63,307 3 33.5
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5 การช�าระหนี้คืน กฟก. จากเกษตรกร

หมายเหตุ	:	จ�านวนรายการรับช�าระเป็นไปตามรายงานทางการเงิน	(statement)	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	

5.1  การโอนเงินช�าระหนี้คืนให้ กฟก. ของลูกหนี้เกษตรกร

ปีงบประมาณ
รายการโอนเข้าบัญชี

จ�านวนรายการ จ�านวนเงิน (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

รวมเงินที่รับช�าระคืนจากเกษตรกร 122,037 1,816,074,284.87
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เกษตรกรที่ ได้รับ

กำรจัดกำรหน้ี 



			 	 กรุงเทพมหานคร	 เขตมีนบุรี	 ยังมีเกษตรกรสมาชิกองค์กรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร	 ที่ได้รับการช�าระหน้ีแทน	 เป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินของเกษตรกรท�าให้สามารถรักษาที่ดิน 

ท�ากินไว้ได้	 คุณสมทรง	 มุสตอฟาดี	 อายุ	 62	 ปี	 เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ใช้หนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ	หมดแล้ว	 ใช้เวลาในการผ่อนช�าระ 
หนี้คืนเพียง	 7	 ปี	 และได้ที่ดินท�ากินคืนกลับมาเป็นของตัวเองเมื่อปีท่ีแล้ว	 ไม่รู้จะขอบคุณกองทุนฟื้นฟูฯ	 ยังไงดีท่ีช่วยให้รักษา
ที่ดินท�ากินเอาไว้ให้			
	 ย้อนถึงที่มาของการเป็นหนี้ว่าแต่เดิมตัวเองท�าอาชีพค้าขายเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 และเล้ียงปลานิล	 ปลาดุกส่งขาย	 
และได้ไปกู้ยืมสหกรณ์การเกษตรเมืองมีนบุรีมาลงทุน	 จ�านวนเงิน	 70,000	 บาท	 แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น 
อกีทัง้ต้องส่งเสียลูกเรยีนหนงัสอื	ท�าให้ไม่มเีงนิเพยีงพอทีจ่ะผ่อนส่งหนีท้ีส่หกรณ์	พอนานวนัเข้าดอกเบีย้กเ็พิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ 	แม้ดวู่า 
ยอดหนี้จะไม่สูงมากแต่ส�าหรับผู้หญิงที่ต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวถือว่าล�าบากมาก	
	 มีเพื่อนบ้านมาชักชวนให้ไปขึ้นทะเบียนองค์กรและทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูฯ	ก็เลยตามเพื่อนบ้านไปขึ้นทะเบียน
เพ่ือให้กองทนุฟ้ืนฟฯู	ช่วยเหลอืเรือ่งหน้ีสิน	เม่ือข้ึนทะเบียนแล้วหลงัจากนัน้ไม่นานในปี	2555	กองทุนฟ้ืนฟฯู	กเ็ข้ามาช�าระหนีแ้ทน 
ให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองมีนบุรี	 ชีวิตหลังจากน้ันก็ไม่ได้สบายอะไรมาก	 ยังมีภาระท่ีต้องเลี้ยงดูครอบครัวเหมือนเดิม	 แต่มี
ความสบายใจว่าที่ดินท�ากินจะไม่ถูกยึดและการผ่อนช�าระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ	 ต่อปีไม่มาก	 	 ท�าให้เรามีความสามารถในการ 
ผ่อนช�าระและมีรายได้จากการเลี้ยงปลาเอามาใช้หนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ	
 	 “ต้องขอขอบคุณกองทุนฟื้นฟูฯ	 ท่ีให้โอกาสแบ่งเบาภาระหนี้สินของเกษตรกรในยามที่ล�าบากไม่มีท่ีพึ่งพา	 
ช่วยให้เราหมดหนี้หมดสิน	และได้ที่ดินท�ากินกลับคืนมา”		

	 ป้าสาคร	 นพวงศ์	 อายุ	 72	 ปี	 เป็นผู้หนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูฯ	 ได้ช�าระหนี้แทนเกษตรกร	 อยู่อ�าเภอ 
สามร้อยยอด	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จากการท่ีได้พูดคุยป้าสาครบอกว่า	 มีหนี้กับธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 จ�านวน	 	 200,000	 บาท	 แล้วยังมีหนี้กับธนาคารกรุงไทยอีก	 250,000	 บาท	 
รวม	ๆ 	แล้ว	450,000	บาท	โดยน�าทีดิ่นเนือ้ทีก่ว่า	10	ไร่ไปค�า้ประกัน	ป้าบอกว่าจดุเริม่ต้นของการเป็นหนีเ้กดิจากเอาเงนิท่ีกูย้มืมา 
ไปท�านา	แต่ข้าวที่ปลูกก็ไม่ค่อยได้ผล	ตอนนั้นล�าบากมากเพราะต้องจ่ายหนี้ทั้งต้นทั้งดอก	เงินไม่พอใช้หนี้	แล้วหนี้ก็พอกพูนขึ้น
เรื่อย	ๆ	ท�าให้ต่อมากลายเป็นหนี้เสีย	ตอนนั้นป้าได้ยินข่าวมาว่ากองทุนฟื้นฟูฯ	จะเข้ามาซื้อหนี้ให้เกษตรกร	ก็เลยไปขึ้นทะเบียน
เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูฯ	ช่วยเหลือ		
	 ในปี	2553	ความหวังของป้าก็เป็นจริง	 เมื่อกองทุนฟื้นฟูฯ	 เข้ามาซื้อหนี้ให้ทั้ง	2	 เจ้าหนี้	 	ป้าบอกว่าเหมือนยกภูเขา 
ออกจากอก	ไม่ต้องคอยกังวลใจในเรื่องการจ่ายหนี้เหมือนเมื่อก่อนภาระในแต่ละเดือนก็ลดลงเยอะ	ท�าให้ป้าได้มีโอกาสเก็บเงิน		
เก็บทีละเล็กทีละน้อยเอามาจ่ายหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ	
 “อยากบอกว่าเป็นบญุของป้าเหลอืเกนิทีไ่ด้มาพบมาเจอกองทนุฟ้ืนฟฯู	อยากขอบคณุมาก	ๆ 	ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืป้า	 
ตอนน้ีใช้หน้ีคืนกองทุนฟื้นฟูฯ	 หมดแล้ว	 ได้รับโฉนดที่ดินกลับมาเป็นของตัวเองอีกครั้ง	 ถ้ากองทุนฟื้นฟูฯ	 ไม่ช่วยป้าไว	้ 
วนัน้ีป้าคงไม่มทีีอ่ยูไ่ม่มีทีท่�ากิน		แม้วนันีป้้าจะเดนิไม่ได้แล้วแต่ลกูหลานของป้ากย็งัได้ท�ามาหากนิเลีย้งตวัเองเลีย้งครอบครวั
อยู่บนที่ดินผืนนี้”	ป้าสาครบอกทิ้งท้าย

คุณสมทรง มุสตอฟำดี
อายุ  62 ปี กรุงเทพมหานคร

อายุ  72 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ป้ำสำคร  นพวงศ์

1

2
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3 นำยค�ำจันทร์ ตันตรำ  
อายุ  68 ปี จังหวัดล�าพูน

	 “สบายใจมาก	 ๆ	 ที่กองทุนฟื้นฟูฯ	 เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินท่ีมีอยู่ให้เบาบางลง	 ไม่นึก 
	 ไม่ฝันว่าจะหมดหนี้”
	 นายค�าจนัทร์	ตนัตรา	อาย	ุ68	ปี	จงัหวดัล�าพนู	เล่าย้อนความหลงัให้ฟังว่ากูเ้งนิจากธนาคารกรงุเทพ

มาแสนกว่าบาท	 ใช้โฉนดที่ดิน	 1	 งาน	 เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน	 เพื่อลงทุนท�าสวนล�าไยเพราะตอนนั้นเห็นว่าล�าไยราคาดี	 ก็มี 
ความหวงัว่าจะเกบ็ผลผลติขายมีรายได้เลีย้งครอบครวั	แต่ต่อมาล�าไยเกดิโรคระบาด	และบางส่วนล�าไยตดิผลดก	แต่มลีกูขนาดเล็ก 
ผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควร	 อีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ปลูกล�าไยกันเป็นส่วนใหญ่	 พอผลผลิตออกมาคร้ังนึงจะมีจ�านวนมากท�าให้ 
ล้นตลาด	ราคาล�าไยกต็กต�า่	นอกจากนีย้งัน�าเงนิทีกู่ม้าส่วนหนึง่มาลงทนุท�านาด้วยแต่กม็าประสบปัญหาภยัแล้ง	ข้าวทีไ่ด้ผลผลติ
ไม่ดีและถูกกดราคา
	 จากการลงทุนท�าสวนล�าไยและท�านาแต่ผลผลิตที่ไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้	 ท�าให้ไม่มีเงินใช้หนี้ธนาคารติดต่อกัน 
หลายงวดถูกทวงถามจากธนาคารหลาย	 ๆ	 ครั้ง	 ตอนนั้นเครียดมากกลัวว่าท่ีดินจะถูกธนาคารยึดแล้วจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ท�ากิน	 
แต่ยังมีความโชคดีที่ตนเองไปขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไว้	โดยในปี	2554	กองทุนฟื้นฟูฯ	ได้ช่วยช�าระ
หนี้แทนกับธนาคารกรุงเทพในเงื่อนไขลดเงินต้น	50	%	ตัดดอกเบี้ยออก	และท�าสัญญาเป็นหนี้กับกองทุนฟื้นฟูฯ	ตามแผนการ
ช�าระหน้ีเป็นงวด	ๆ 	ท�าให้ภาระต่าง	ๆ 	ลดลงเป็นอย่างมาก	หายใจหายคอคล่องข้ึน	ตอนนีใ้ช้หนีค้นืกองทนุฟ้ืนฟฯู	หมดมา	2	ปีแล้ว	
ได้ที่ดินท�ากินกลับมาเป็นของตนเองอีกครั้ง	ปัจจุบันให้ลูก	ๆ 	ปลูกล�าไย	พืชผักต่าง	ๆ 	และได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนี้	อยากจะ 
ขอบคุณกองทุนฟื้นฟูฯ	 มากๆ	 อีกครั้ง	 	 ที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรท่ีหมดหนทางหลุดพ้นจากหนี้สิน	 ให้กลับมาหมดหนี้และ 
มีที่ดินท�ามาหากิน

อายุ  59 ปี จังหวัดอ่างทอง

นำงสวรรค์ บัวอุไร 4
	 “กองทุนฟื้นฟูฯ	เข้ามาซื้อหนี้ได้ทันเวลา	เพราะตอนนั้นที่ดินก�าลังจะถูกขายทอดตลาดพอดี”
	 	 นางสวรรค์	บวัอไุร	อาย	ุ59	ปี	เกษตรกรสมาชกิกลุม่ร่วมใจพฒันา	อ�าเภอไชโย	จงัหวดัอ่างทอง 
	 ได้รับมรดกหนี้มาจากพ่อ	 	 ด้วยความกตัญญูจึงได้รับใช้หนี้แทนพ่อที่แก่ชราแล้ว	 นางสวรรค์เล่าให้ฟังว่า 

พ่อเป็นเกษตรกร		แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นท�าต่อไปไม่ไหว	จึงได้มารับสภาพหนี้แทนจากสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง	จ�ากัด	ตั้งแต่ปี	
2554	ใช้โฉนดที่ดิน	1	แปลง	จ�านวน	5	ไร่เป็นหลักทรัพย์ในการค�้าประกัน	มีหนี้กว่า	7	แสนบาท		
	 ตอนน้ันกค็ดิหนกัรูส้กึหมดหนทางท่ีจะใช้หนี	้เพราะตนเองและครอบครัวมอีาชพีท�านามรีายได้ไม่แน่ไม่นอน	และข้าว
ที่ได้ก็ราคาตกต�่าไม่คุ้มต้นทุนที่ลงทุนไป	 ขาดส่งสหกรณ์หลายงวดจนถูกสหกรณ์บังคับคดีขายทอดตลาด	 จนกระทั่งในปี	 2554	
กองทุนฟื้นฟูฯ	เข้ามาช่วยเหลือทันเวลาพอดีเพราะที่ดินก�าลังจะถูกขายทอดตลาด	โดยกองทุนฟื้นฟูฯ	ช�าระหนี้แทนกับสหกรณ์
การเกษตรโพธิ์ทอง	 และที่ดินท่ีเป็นหลักประกันได้โอนมาเป็นของกองทุนฟื้นฟูฯ	 ท�าให้คลายความกังวลเร่ืองการถูกยึดที่ดิน	 
มีก�าลังใจท�ามาหากิน	 จึงได้คิดกับครอบครัวว่าต้องหาช่องทางปลูกพืชอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติมเพ่ือจะได้มีเงินมาใช้หนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ	 
ตอนนี้ใช้หนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ	หมดมา	5	ปีแล้ว	และได้ที่ดินกลับมาเป็นของครอบครัวอีกครั้ง	ปัจจุบันใช้ที่ดินผืนนี้เป็นที่ท�ากิน 
โดยปลูกข่า	ปลูกตะไคร้สร้างรายได้ให้ครอบครัว	ซึ่งมีรายได้ดีกว่าแต่ก่อน
	 อยากจะบอกกองทุนฟื้นฟูฯ	ว่าขอบคุณมาก	ๆ 	เลยที่เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาพอดี	ไม่รู้เลยว่าถ้าไม่มีกองทุนฟื้นฟูฯ	 
ครอบครัวจะเป็นยังไงจะท�าอะไรกิน	 จะไปอยู่ที่ไหนกัน	 เพราะที่ดินจะถูกยึด	 ทุกวันนี้ครอบครัวมีที่อยู่	 มีที่ดินท�ากิน	 มีรายได ้
ก็เพราะกองทุนฟื้นฟูฯ	
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ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร 

	 1.1)	 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2563	มาตรา	37/9	ปรับปรุงแก้ไขให้
สามารถจัดการหนีก้รณบุีคคลค�า้ประกนั	เพือ่แก้ไขปัญหาด้านการจดัการหนีใ้ห้เกษตรกรสมาชิกกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันา
เกษตรกร	และขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการจากเดิม	2	ปี	เป็นคราวละ	4	ปี	(ไม่เกิน	2	วาระ)
	 1.2)	 ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	จ�านวน	4	ฉบับ	ประกอบด้วย
	 	 1.2.1)	 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการ 
	 	 	 เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร	พ.ศ.	 2563	 โดยมีการแก้ไขให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน	 
	 	 	 50	คน	สามารถขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้
	 	 1.2.2)	 ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	เรือ่ง	แนวทางการพจิารณาแผน 
	 	 	 และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2563	
	 	 1.2.3)	 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณา 
	 	 	 อนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2563	
	 	 1.2.4)	 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 เร่ือง	 แบบเสนอแผนและ 
	 	 	 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2563
	 1.3)	 ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร	จ�านวน	6	ฉบับ	ประกอบด้วย
	 	 1.3.1)	 ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจัดการทรพัย์สนิ 
	 	 	 หลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจ�าหน่ายจ่ายโอนเพื่อการช�าระหนี้	 พ.ศ.	 2563	 ซึ่งรองรับ 
	 	 	 เกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่ทรัพย์ถูกขายทอดตลาด
	 	 1.3.2)	 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและ 
	 	 	 ดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน	พ.ศ.	2563
	 	 1.3.3)	 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
	 	 	 การวางเงนิช�าระหน้ีแทนเกษตรกร	พ.ศ.	2563	โดยมกีารก�าหนดให้มกีารวางเงนิช�าระหนีใ้นชัน้ศาล 
	 	 	 หรือการบังคับคดีในกรณีที่สถาบันเจ้าหนี้ไม่ยินยอมให้	กฟก.	ช�าระหนี้แทนได้	
	 	 1.3.4)	 ประกาศคณะกรรมการจดัการหนีข้องเกษตรกร	เร่ือง	การขึน้ทะเบยีนและการเพิกถอนทะเบียนหนี้	 
	 	 	 พ.ศ.	2563	เปิดโอกาสให้เกษตรกรยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้ทุกวันท�าการ
	 	 1.3.5)	 ประกาศคณะกรรมการจดัการหนีข้องเกษตรกร	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจดัการหนีแ้ละ 
	 	 	 การจ�าแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร	พ.ศ.	2563	
	 	 1.3.6)	 ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร	เรื่อง	หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณา 
	 	 	 อุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหน้ีและการจัดการหนี้ของเกษตรกร	 พ.ศ.	 2563	 เมื่อเกษตรกรขอ 
	 	 	 ขึ้นทะเบียนหนี้	 แต่หนี้ที่น�ามาขึ้นทะเบียนมีวัตถุประสงค์ไม่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร	 เกษตรกร 
	 	 	 สามารถใช้สิทธิในการอุทธรณ์ได้

การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์

ด้านการบริหารส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
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	 1.4)	 ความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเรือ่งเสรจ็ท่ี	1214/2563	เรือ่งอ�านาจของคณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในการเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากองค์กรเกษตรกรหรือเกษตรกร
	 1.5)	 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	ว่าด้วยการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การเก็บรักษา
เงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2563
	 1.6)	 ระเบียบคณะกรรมการบรหิารกองทนุฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร	ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคล	(ฉบบัที	่3)	 
พ.ศ.	2563
	 1.7)	 ระเบียบคณะกรรมการบรหิารกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	ว่าด้วยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษา
พยาบาล	และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563
	 1.8)	 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพ
ของลูกจ้างส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2563
	 1.9)	 ประกาศส�านกังานกองทนุฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร	เร่ือง	หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏบิตังิาน 
ของพนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	(ฉบับปรับปรุงใหม่)	พ.ศ.	2563

	 2.1)	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	
ให้สอดคล้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	ปี	 (พ.ศ.	2560-2579)	และให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	5	ปี	(พ.ศ.	2563-2567)
	 2.2)	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	 เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
ทรพัยากรบคุคลของกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรให้สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงในการด�าเนนิงาน	ทีจ่ะเกิดขึน้
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	พ.ศ.	2563-2566		
ตามแนวทาง	HR	Scorecard		เป็นเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	
	 2.3)	 จัดท�าแผนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร	(Big	DATA)
	 2.4)	 การพัฒนาระบบบริหารส�านักงาน	 (E-Office)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารและการ
สืบค้นเอกสาร
	 2.5)	 จัดท�า	 Application	 การสื่อสารภายในองค์กร	 เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
	 2.6)	 การพัฒนาบุคลากร	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง	 ๆ	 น�าไปใช้ 
ในการปฏบิตังิาน	โดยได้จดัอบรมบคุลากรกบัหน่วยงานภายนอก	อบรมอนกุรรมการจังหวดั	จดัประชมุทางไกลผ่านระบบ
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์	(Video	Conference)	การบูรณาการด้านการปฏิบัติงานในกลุ่มจังหวัด	
	 2.7)	 พัฒนาระบบรับช�าระเงินคืนจากองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิก	 โดยน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์	 
การช�าระเงินผ่านบาร์โค้ด	 คิวอาร์โค้ด	 เป็นการจ่ายเงินผ่านบิลด้วย	Mobile	 Banking	หรือผ่านจุดบริการรับช�าระเงิน	 
ตู้เอทีเอ็ม	เพื่อเชื่อมโยงการออกใบเสร็จรับเงินแบบอัตโนมัติ
	 2.8)	 จัดท�าการ์ดลูกหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 ท้ังลูกหนี้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ	 

ด้านการสนับสนุนการบริหารงานภายในส�านักงาน2

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

29



และด้านการจัดการหนีข้องเกษตรกร	เพือ่ให้การตรวจสอบข้อมลูการจ่ายช�าระหนี	้รบัช�าระเงนิคนืของลกูหนี	้และปรบัปรงุ
บัญชีลูกหนี้เกษตรกรให้ถูกต้อง
	 2.9)	 การศึกษาแนวทางการใช้ความเป็นนิติบุคคลของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามมาตรา	 8	 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.	2542		
	 2.10)	 การศึกษาแนวทางการปฏิรูปองค์กรและจัดท�าโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
เยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน	
	 2.11)	การด�าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)	ตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ก�าหนด	
	 2.12)	ด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปีบัญชี	2563			กับกรมบัญชีกลาง	
กระทรวงการคลัง	
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รำยงำนงบกำรเงนิ
ประจ�ำปีงบประมำณ 2563
ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
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 นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฏ์	รองนายกรัฐมนตรี	ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	มอบโฉนดที่ดิน

ให้เกษตรกรที่ช�าระหนี้ครบตามสัญญา	ภายใต้โครงการรักษาแผ่นดินให้เกษตรกรไทย	คืนที่ดินท�ากินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ภูมิภาคต่าง	ๆ

โรงแรมเคพาร์ค	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จ�านวน	52	ราย	94	แปลง	เนื้อที่รวม	852	ไร่	2	งาน	40.1	ตารางวา	

โรงแรมสยามแกรนด์	จังหวัดอุดรธานี	จ�านวน	205	ราย	268	แปลง	เนื้อที่รวม	2,188	ไร่	2	งาน	

โรงแรมลองบีช	จังหวัดเพชรบุรี	จ�านวน	188	ราย	276	แปลง	เนื้อที่รวม	2,264	ไร่	2	งาน	96.7	ตารางวา

โรงแรมดิอิมพีเรียล	จังหวัดพิษณุโลก	จ�านวน	192	ราย	307	แปลง	เนื้อที่รวม	2,187	ไร่	6.1	ตารางวา

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

01
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	 “กองทุนฟื้นฟูฯ	ผลิต	พาณิชย์ตลาด”	ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์	และ	ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	ภายใต้นโยบายของรองนายกรัฐมนตร	ีนายจุรินทร์	ลักษณวิศษิฏ์	ประธานกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร

ท่ีต้องการให้พาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูฯ	 สาขาจังหวัด	 เพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกร

02

	 ผลิตภัณฑ ์ของเกษตรกรสมาชิก
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนพัฒนา
ผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่มลูค่าและเพิม่ช่องทางการ
จัดจ�าหน่าย

ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
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	 มอบเช็คช�าระหนี้กับส�านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	กรณีเกษตรกร	นางข�า	สดรัมย์	เปนหนี้สหกรณ์การเกษตร

ห้วยแถลง	จ�ากดั	หลังคณะกรรมการจดัการหนีข้องเกษตรกรประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจดัการหน้ี	การจ�าแนกแยกประเภท

หนี้ของเกษตรกร	พ.ศ.	 2563	 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกษตรกรท่ีมีปัญหาการฟ้องร้องด�าเนินคดี	 และถูกบังคับคดีน�าไปสู่การ 

ขายทอดตลาด

03

	 ประชุมร ่ วมกับพาณิชย ์ จั งห วัด	 
เพื่อสานต่อนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี	
นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 “กองทุนฟื้นฟูฯ	 
ผลิต	พาณิชย์ตลาด”		

รายงานประจ�าปี 256340 ANNUAL REPORT2020



   04

	 หารือร่วมกับสภาทนายความเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่เกษตรกร	 และความร่วมมือ 
ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกร	 คณะอนุกรรมการฯ	 และพนักงานส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร	

	 ผู้บริหารส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	ร่วมชี้แจงกรรมาธิการแก้ไข	(ร่าง)	พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร	ฉบับที่	3

	 ช้ีแจง	(ร่าง)	พระราชบัญญัตกิองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร	ฉบบัท่ี	3	ในมาตราต่าง	ๆ 	ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหา

หน้ีเกษตรกร	 กรณีบุคคลค�้าประกัน	 ต่อมาได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา	 และมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู 

และพัฒนาเกษตรกร	พ.ศ.2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2563
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	 นายจุรินทร์	ลักษณวิศษิฏ์	รองนายกรัฐมนตร	ีประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟ ู

และพัฒนาเกษตรกร	 มอบเช็คช�าระหน้ีแทนเกษตรกรในพื้นที่	 4	 ภูมิภาค	 กรณีท่ี 

สมาชิกเปนหน้ีสหกรณ์การเกษตร	 13	 สหกรณ์	 จ�านวน	 36	 ราย	 มูลหนี้รวม	 

25,216,423.37	บาท

05
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	 สัมมนาอนุกรรมการทั่วประเทศ	 จ�านวน	 1,309	คน	 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของอนุกรรมการฯ	จังหวัด	 

ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 หลักเกณฑ์	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหน้ีของเกษตรกร	 และการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 รองรับ 

การปฏิบัติงานในสาขาจังหวัด	และขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ	

06

ภาคใต้	14	จังหวัด	ที่โรงแรมเคพาร์ค	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	อนุกรรมการเข้าร่วม	175	คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20	จังหวัด	ที่โรงแรมสยามแกรนด์	จังหวัดอุดรธานี	อนุกรรมการเข้าร่วม	306	คน

ภาคกลาง	26	จังหวัด	ที่โรงแรมลองบีช	จังหวัดเพชรบุรี	อนุกรรมการเข้าร่วม	326	คน

ภาคเหนือ	17	จังหวัด	ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล	จังหวัดพิษณุโลก	อนุกรรมการเข้าร่วม	249	คน

เวทีที่ 1

เวทีที่ 3

เวทีที่ 2

เวทีที่ 4
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	 คณะกรรมการหนี้ของเกษตรกรประชุมสัญจร	 4	ภูมิภาค	 เพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดการหนี้ให้เกษตรกร

สมาชิก	 กฟก.	 และก�าหนดแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้สอดคล้องกับกฎ	 ระเบียบ	 ประกาศฉบับใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการจัดการหนี้	 เพื่อให้ส�านักงานสาขาจังหวัดสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

ที่ประกาศใช้

07

ภาคกลาง	จ.นครนายก ภาคใต้	จ.ตรัง

ภาคเหนือ	จ.เชียงใหม่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื		จ.นครราชสมีา
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	 โครงการอบรมเชงิปฏบัิติการเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย	ระเบยีบ	หลักเกณฑ์	ประกาศ	ค�าสัง่	และคู่มือปฏบัิตงิาน	 

ด้านการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร	ด้านการจดัการหนีข้องเกษตรกร	เปนการท�างานแบบบรูณาการร่วมกนั	ให้พนักงานมีความรู้ 

ความเข้าใจและแนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานประจ�าปี	

08

ภาคกลาง	ที่	โรงแรมโฮม	แอนด์	ฮิลล์	รีสอร์ท	จ.นครนายก	 ภาคเหนือ	ที่เอ็ม	บูทีค	รีสอร์ท	จ.เชียงราย	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ที่โรงแรมแกรนด์สิริ	รีสอร์ท	เขาใหญ่	จ.นครราชสีมา	 ภาคใต้	ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา	จ.ตรัง
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	 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมกันแก้ ไขปัญหาให้

เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 

ในด้านหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

09

	 ประชุมร่วมกับกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
แห่งชาติ		เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกร	
ณ	รัฐสภา		

	 ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดการ
หนี้และการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร	ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		

	 ร ่วมกิจกรรมประกาศเจตจ�านงสุจริตในการ 
บริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

	 ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในด้านการตรวจสอบ
ข้อมลูทะเบียนสมาชิกเกษตรกร

	 ร่วมกิจกรรมงานวนัเกษตรภาคอสีาน	ณ	มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	
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	 การประชุมเพื่อก�าหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก	โดยมีรองนายกรัฐมนตรี	นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฐ์	ประธาน

กรรมการ	และนายเฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รองประธานกรรมการ	ผลักดันให้การปฏิบัติ

งานของกองทุนฟื้นฟูฯ	เกิดเปนรูปธรรมอย่างชัดเจน	
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	 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 และคณะกรรมการจักการหนี้ของเกษตรกร	 
เพ่ือก�าหนดนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการช่วยเหลอืเกษตรกร	แบ่งเบาภาระหน้ีสนิและฟ้ืนฟอูาชพีสร้างรายได้	เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ	 
ให้เป็นแนวทางปฏบิติัอย่างเป็นรปูธรรม

	 ร่วมประชุมหารือแนวทางและหามาตรการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

สมาชิก	ทัง้ด้านการฟ้ืนฟูอาชีพและการจดัการหนีข้องเกษตรกร	โดยได้รับ

ความร่วมมือจากส�านักนายกรัฐมนตรี	และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

11
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คณะผู้จัดท�า

1.	นายสไกร	 พิมพ์บึง	 ที่ปรึกษา

2.	นายรัตนกุล		 โพธิ	 ประธานกรรมการ

3.	นางสาวธนวัน		 บัวหลวงงาม	 กรรมการ

4.	นายประยงค์	 อัฒจักร	 กรรมการ

5.	นายมนัส	 วงษ์จันทร์	 กรรมการ

6.	นางสาวกิรากร	 อภิสรากรกุล	 กรรมการเลขานุการ

7.	นางสาวนันท์นพิน	 จรงค์หนู	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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