
ก องทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ถูกจัดตั้ง

ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการฟ้ืนฟู

และพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ ในการพัฒนาด้าน

การเกษตรที่ผ่านมาเป็นการก�าหนดนโยบายจากทางราชการ 

แต่มิได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แสดงความคดิเห็นและมส่ีวนร่วม 

ในการก�าหนดนโยบาย  เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการ

ประกอบเกษตรกรรมของตนเองแต่อย่างใด ท�าให้ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จรงิ 

จงึได้มีการจดัตัง้หน่วยงานกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรขึน้

เพื่อรับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

และเป็นอิสระ โดยได้ประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการ

ในระดบัก�าหนดนโยบาย ผูป้ฏบัิตกิาร นกัวชิาการ และเกษตรกร 

เพือ่ร่วมกนัก�าหนดนโยบายในการบริหารกองทนุฟ้ืนฟเูกษตรกร 

และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพ

รวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกรและจัดท�าแผนงาน/โครงการ 

เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุฯ อกีทัง้ยงัมกีารจดัระบบการ 

ติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิการของเกษตรกรในกองทนุฯ 

เพื่อให้การฟื้นฟูและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

สัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายของกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรได้อย่างยัง่ยนื จงึเป็นทีม่าของการตราพระราชบญัญตัิ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒๑ 

 ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมาระยะหนึ่ง 

ท�าให้พบปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

จงึได้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 

ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๔ โดยการตราพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๒ เนื่องจาก 

พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาหนีส้นิของเกษตรกรอนัเนือ่งมาจากโครงการส่งเสรมิของ

รัฐที่ไม่ประสบผลส�าเร็จไว้อย่างชัดเจน ท�าให้เกษตรกรไม่ได้รับ

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเดิมที่เป็นหนี้ 

ในระบบจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรเหล่านั้นไม่มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพ

และด�ารงชีพในด้านเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง 

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยน่ำรู้

การแก้ไขกฎหมาย

๑ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๓๙ ก (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒): ๑๓.
๒ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๔ ก (๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๔๔): ๑๖.  

ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร

สารวุฒิสภา
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 ต่อมาเน่ืองจากตามเอกสารค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

จึงได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐๓ 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งค�าสั่งนี้ถือเสมือน

เป็นการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่แต่งตัง้ “คณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันา 

เกษตรกรเฉพาะกิจ” ให้มาก�ากับดูแลการด�าเนินงานของกองทุนฯ  

ในเรือ่งการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของเกษตรกรกรณหีนีเ้ร่งด่วน ตลอดจน 

ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและปัญหาการด�าเนินการอื่น ๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้แนวทางการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 ท้ังนี ้การแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรยังคงมมีาอย่างต่อเนือ่ง

โดยในการเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรครั้งล่าสุด ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๒๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ

กองทนุฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เนือ่งจากเนือ้หา

ของกฎหมายปัจจบุนัในบางมาตรายงัขาดความยดืหยุ่นท�าให้กองทนุ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่สามารถรับภาระในการช�าระหนี้ให้แก่

เกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการช�าระหนี้ได้ อีกทั้ง

เห็นควรแก้ไขวาระในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

และผูแ้ทนเกษตรกร รวมถงึการก�าหนดสถานทีต่ัง้ของส�านกังานใหญ่

เพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น 

 ส�าหรบัร่างพระราชบญัญตักิองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ฉบบันีน้ัน้เป็นร่างพระราชบญัญตัฯิ ทีค่ณะรฐัมนตรี

ชดุเดมิได้มมีตเิมือ่วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒๕ อนุมัติหลักการตาม

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะ

กรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสมาชิกสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ และถึงแม้ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจะเคยได้รับการ

อนมุตัหิลกัการแล้ว แต่ปัจจบุนัได้มคีณะรฐัมนตรีชดุใหม่ดงันัน้จงึต้อง

เสนอร่างพระราชบญัญตัฯิ นีใ้ห้แก่คณะรฐัมนตรชีดุใหม่พจิารณาเพือ่

ให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 

๓ ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐, เรื่อง การแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,  
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๑๐๐.  

๔ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (๒๔ กันยายน ๒๕๖๒), สืบค้นได้จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23373.  
๕ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒), สืบค้นได้จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER18/ 

DRAWER012/Gen./DATA0000/00000147.PDF.  
๖ ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๑ ครัง้ที ่๑๘ (สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง) วนัพธุที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๓, สบืค้นได้จาก https://www.

parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_meeting_ss.php?filename=The_House_of_Representatives&meet_
type=1

 ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๑ 

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๓๖ ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวาระที ่๑ รบัหลกัการ 

แห่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุ จ�านวน ๔๐๖ คน 

เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว ๓๙๔ เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี  

งดออกเสียง ๑๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ จ�านวน ๔๙ คน เพื่อพิจารณา และมีก�าหนดการ

แปรญัตติภายใน ๗ วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบญัญตัฯิ 

โดยมสีาระส�าคัญของประเดน็ในการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนี้ 

 ๑. แก้ไขวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรจากเดิมที่สามารถด�ารง

ต�าแหน่งได้คราวละ ๒ ปี ให้ด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ ๔ ปี 

แต่ยงัคงไม่สามารถด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระได้ 

ส�าหรับกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร

พ้นจากต�าแหน่งและให้กรรมการชุดเดมิปฏบัิตหิน้าทีต่่อไป

จนกว่าจะมกีรรมการชดุใหม่เข้ารบัหน้าที ่โดยให้ส�านกังาน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด�าเนินการเพื่อให้ได้มา 

ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นบัแต่วันกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 

และผู้แทนเกษตรกรครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ทั้งนี้  

เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งในการด�าเนนิงานและช่วยประหยดั 

งบประมาณในการจดัการเลอืกตัง้ (แก้ไขเพิม่เตมิมาตรา ๑๖)

 ๒. แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกรมีอ�านาจในการพิจารณาก�าหนด 

ที่ตั้ งของส�านักงานใหญ่ได ้ในกรุงเทพมหานครหรือ 

ปริมณฑล รวมทัง้ก�าหนดทีต่ัง้ของสาขาได้ตามความเหมาะสม 

จากเดิมที่ก�าหนดให้ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู ่เฉพาะในเขต

กรงุเทพมหานครเท่านัน้ ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัและ

ความยืดหยุ่นในการด�าเนินการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓)

มีนาคม ๒๕๖๓
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 ๓. ก�าหนดวิธีการในการช�าระหนี้แทนเกษตรกรในกรณี

บุคคลค�้าประกันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรรับภาระช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรกรณีที่มีบุคคล

ค�้าประกันได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนดเพื่อให้สามารถ

ขยายขอบเขตการช�าระหนี้ให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่มีปัญหา 

ได้มากยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง)

 ๔. นอกจากนี้ ยังก�าหนดบทเฉพาะกาลให้กรรมการ 

ผูท้รงคณุวฒุแิละผูแ้ทนเกษตรกรซึง่ได้รบัการแต่งตัง้ในคณะกรรมการ

กองทนุฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทนุฟ้ืนฟู

และพฒันาเกษตรกร และคณะกรรมการจดัการหนีข้องเกษตรกรอยู่ใน 

ต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามทีไ่ด้แก้ไขโดยพระราชบัญญัตนิี้ 

(ร่างมาตรา ๖)

 อย่างไรกด็ ีการทีจ่ะท�าให้กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร

สามารถด�าเนนิงานช่วยเหลอืเกษตรกรได้บรรลตุามวตัถุประสงค์ของ

กองทนุฯ นัน้ นอกเหนอืจากการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยกองทนุ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยการร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว คณะกรรมการกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรก�าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ 

จดัการหนีข้องกองทนุฯ ให้ครอบคลมุถงึความสามารถในการช�าระหนี้ 

และด�าเนินการพัฒนาศักยภาพในการช�าระหนี้ของเกษตรกร  

โดยการสนบัสนนุให้เกษตรกรทีไ่ด้รบัการจดัการหนีเ้ข้าสูก่ระบวนการ

ฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีพและการช�าระหนี้

คืนให้แก่กองทุนฯ โดยไม่กลับมาเป็นหนี้อีก อีกทั้งควร

ปรับปรุงระบบการเงิน การบัญชี และการควบคุมของ 

กองทุนฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเงินเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

 นอกจากนี ้การส่งเสรมิและปรบัปรงุกระบวนการ

ในการเลือกตั้งผู ้แทนเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ อาท ิ

การจัดให้มีการเลือกตั้งล ่วงหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสและ 

อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง การรณรงค ์

สร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิของ

ตนเองในการเลือกตัวแทนเข้าไปท�าหน้าที่เป็นกรรมการ 

การเผยแพร่ข่าวสารให้แก่สมาชิกได้ทราบอย่างทั่วถึง  

การติดตามและประเมินบทบาทของผู้แทนเกษตรกรที่ 

ได้รับการเลอืกตัง้ ฯลฯ เหล่านีล้้วนเป็นกระบวนการทีจ่ะช่วย 

เพิม่ประสทิธภิาพในการเลอืกตัง้เพือ่ให้ได้ตวัแทนเกษตรกร

ที่มีคุณภาพและสามารถด�าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและ

พฒันาเกษตรกรได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ในการช่วยเหลอื

เกษตรกรได้อย่างแท้จริง 

สารวุฒิสภา
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