
โครงสร้างการบริหารงานส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 

เลขาธิการ 

ส านักกิจการ
สาขาภูมิภาคที่ 

4 

ส านักกิจการ
สาขาภูมิภาคที่ 

3 

ส านักกิจการ
สาขาภูมิภาคที่ 

2 

ส านักกิจการ
สาขาภูมิภาคที่ 

1 

ส านักฟ้ืนฟูและ
พัฒนา

เกษตรกร 

ส านักจัดการ
หนี้ของ

เกษตรกร 

ส านัก
อ านวยการ ส านักบริหาร ส านักกฎหมาย 

ส านักงานสาขาจังหวัด ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ 
17 จังหวัด 

ส านักงานสาขาจังหวัด ภูมิภาคที่ 2              
ภาคกลาง 26 จังหวัด 

ส านักงานสาขาจังหวัด ภูมิภาคที่ 3              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 

ส านักงานสาขาจังหวัด ภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ 
14 จังหวัด 

ส านัก
ตรวจสอบ 

รองเลขาธิการ 



ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ส านักจัดการหนี้ของเกษตรกร ส านักอ านวยการ ส านักบริหาร ส านักกฎหมาย ส านักตรวจสอบ 

ส่วนนิติกรรมและ
สัญญา 

ส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ 
ภูมิภาคที่ 1 

ส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ 
ภูมิภาคที่ 2 

ส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ 
ภูมิภาคที่ 3 

ส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ 
ภูมิภาคที่ 4 

ส่วนสอบสวนและ
คดี 

ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร 1 

ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร  2 

ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร 3 

ส่วนปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ
เกษตรกร 

ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

ส่วนเลขานุการ 

ส่วนประชาสัมพันธ์ 

ส่วนนโยบายและแผน 

ส่วนบัญชี 

ส่วนบริการกลาง 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

ส่วนฝึกอบรม 

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส่วนตรวจสอบ
องค์กรเกษตรกร 

ส่วนตรวจสอบ
ส านักงานใหญ่ 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
แบ่งตามส่วนงานย่อย ของส านัก ในส่วนกลาง (ส านักงานใหญ่) 

ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

ส่วนการเงิน 



คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
อ านาจหน้าที ่
มาตรา 15 

1. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปญัหาหนีส้ินเกษตรกรและการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
2. พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศเพื่อด าเนนิการตามพระราชบญัญตัินี้ 
3. ก าหนดนโยบายและออกระเบยีบ ข้อบังคับ และประกาศ ในการบริหารกิจการกองทุน 
4. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนข์องกองทุน 
5. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบยีนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
6. ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการด าเนนิการตามแผนและโครงการ 
7. ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน 
8. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงนิของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านกังานในส่วนที่เกี่ยวกบัการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
9. ก ากับ ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่คณะกรรมการบริหารและส านกังานในการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
10. ให้ความเห็นชอบในการก าหนดภาระผูกพันของกองทุน 
11. ก าหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร 
12. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนกุรรมการ 
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื่นบญัญตัิให้เปน็อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบญัญตัินี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการเป็นผูป้ฏิบัติหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไปได้ 

เลขาธิการส านักงาน 
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
กรรมการและเลขานุการ 

1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. ปลัดกระทรวงการคลัง 
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
5. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 

 
กรรมการ 

7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
8. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน (ภาคราชการ 5 คน ภาคเอกชน 6 คน) 
10. ผู้แทนเกษตรกร จ านวน 20 คน 

ประธานกรรมการ 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี                           

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 



คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
อ านาจหน้าที ่
มาตรา 21 

1. ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ 
2. เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
3. อนุมัติแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
4. อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกินกว่าห้าแสนบาท 
5. ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ 
6. ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการก าหนดเงินเดือนหรือเงินอ่ืน รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง 
7. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่เลขาธิการในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
8. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

ระเบียบหรือข้อบังคับตาม (5) และ (6) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

การจัดการกองทุนเกี่ยวกับบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 

 
กรรมการ 

 
กรรมการและเลขานุการ 

1. กรรมการในคณะกรรมการ จ านวน 3 คน  (กรรมการ 1 คน  ผู้แทนเกษตรกร 2 คน) 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน 
      1) สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร 
      2) สาขาเศรษฐศาสตร์ 
      3) สาขาเกษตรศาสตร์ 

เลขาธิการส านักงาน 
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 

ให้คณะกรรมการบริหารเลอืกกรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
แต่งตั้ง 



คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 

 
อ านาจหน้าที่ 
มาตรา 37/3 

 
1. ด าเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ    และค าสั่งของ

คณะกรรมการ 
3. เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนในบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร 
4. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร 
5. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่เลขาธิการในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
6. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร หรือตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
 

 
กรรมการ  

กรรมการและเลขานุการ 
 

เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้อ านวยการส านักจัดการหนี้ของเกษตรกร 

1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
3. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
4. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์
5. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
6. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
7. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 
8. กรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการ จ านวน 9 คน  
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน 
          1) สาขาการบรหิารการเงินหรอืการธนาคาร 
          2) สาขาเศรษฐศาสตร ์
          3) สาขาเกษตรศาสตร ์

 

ให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเลอืกกรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
แต่งตั้ง 


