ข้อมูลทั่วไปของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยมื แก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ก. ข้อมูลความเป็นมาของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน
ปัญหาความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สิน ที่ดินทากิน และการขาดแคลนเงินทุน
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ยากจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และยังไม่สามารถแก้ไข
ได้ ซึ่งเมื่อเกษตรกรประสบปัญหาก็จะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เกษตรกรจานวนมากต้อง
นาที่ดินทากินที่มีอยู่ไปจานอง หรือขายฝาก หรือให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน ตามสัญญากู้ยืม หรือขายให้กับ
เจ้ าหนี้ ด้วยความที่ขาดความรู้ในการทานิติกรรมต่างๆ รวมถึงการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ทาให้ไม่
สามารถชาระหนี้ได้จนในที่สุดมักจะสูญเสีย สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนไป รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้หาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง ระยะเริ่มต้น ปี พ.ศ. 2528 – 2545
นายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) ในสมัยนั้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้
ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘ ขึ้น ซึ่งกาหนดให้มี
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อให้มีอานาจและหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายแผนงานและแนวทาง
ในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน คือ “คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน” เรียกโดยย่อว่า
กชก. พร้อมกับจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528) กองทุน
หมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน (จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533) และกองทุนหมุ นเวียน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดินขึ้น (จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
หรื อ เครื่ องมือที่จะช่ วยแก้ไขปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น โดยกองทุนทั้ง ๓ กองทุน เดิมอยู่ในความรับผิ ดชอบของ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีการแก้ ไขขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้
ยากจนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ขยายวงเงินกู้ให้สูงขึ้นและเพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึง
ได้มีการกระจายอานาจการบริหารไปยังส่วนภูมิภาค โดยให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจน (อชก.) ขึ้นอีก ๕ คณะ คือ อชก.ส่วนกลาง อชก.กทม. อชก.เขต อชก.ส่วนจังหวัด และ อชก.ส่วน
อาเภอ
ระยะที่สอง ระยะการปฏิรูประบบราชการ ปี พ.ศ. 2546 - 2560
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้โอนงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานั กนายกรัฐ มนตรี มาสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของ กชก. ใหม่ให้ สอดคล้ องกับโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และ กชก. เดิมได้มีมติรวมเงินทุนและกองทุนทั้ง ๓ กองทุนเข้าด้วยกัน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เห็ นชอบให้ รวมเงินทุนและกองทุนหมุนเวียนเป็นกองทุนเดียว โดยมีชื่อใหม่ว่า “กองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” และ ได้ประกาศมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๔๖
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้ อ ๕ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู้ ยื ม แก่ เ กษตรกรและผู้ ย ากจนขึ้ น ในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวมเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน กองทุนหมุนเวียนเพื่อ
ปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน และกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้าน
หนี้สินและที่ดินเข้าไว้ด้วยกัน
ข้อ ๖ กองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) ให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อสนับสนุนให้ เกษตรกรมีที่ดินทากินของตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดิน ทั้งนี้ต้องเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจาเป็นเร่งด่วน
(ข) เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น
(ค) เพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝาก หรือจานอง เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด
(ง) เพื่อชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้นาที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้
ยึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทาสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็น
ของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด
(จ) เพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไปเนื่องจากการขายฝาก จานองหรือการกู้ยืมเงิน
(ฉ) เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๒) ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและผู้ยากจนกรณีมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิหรือสิทธิ์การ
เช่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินคดี
ข้อ ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงิน ทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งโอนมาตามข้อ ๑๖*
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้
(๔) เงินที่ได้รับจากการชาระหนี้คืนและดอกผลที่เกิดจากการดาเนินงานของกองทุน
(๕) ดอกผลหรือประโยชน์ซึ่งเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้กองทุน
(๗) รายรับอื่นๆ
*หมายเหตุ: ข้อ 16 ให้โอนเงิน ทรัพย์สิน สิทธิและหนี้สิน ของเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้อง
หนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ย ากจน และกองทุนหมุนเวีย นเพื่อ ช่วยเหลือ เกษตรกรและผู้ยากจนด้า นหนี้สินและที่ดิน มาเป็นเงิน
ทรัพย์สิน สิทธิและหนี้สินของกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของสานักงานตามระเบียบนี้ เกษตรกรและผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้ของ
เงินทุนหมุนเวียนและกองทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นลูกหนี้ของกองทุนตามระเบียบนี้

การดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้ “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน”
เป็ น ไปตามระเบีย บส านักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการช่ว ยเหลื อเกษตรกรและผู้ ยากจน พ.ศ. 2528 และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546
ระยะที่สาม ระยะการพัฒนาทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหาร
ทุนหมุน เวียน พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง กากับ และบริห ารทุนหมุนเวียน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบั ง เกิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
การแก้ ไ ขระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ทั้ ง สองฉบั บ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี ผ ลท าให้ โ ครงสร้ า ง
การดาเนิ นงานกองทุน หมุน เวีย นเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) มีหน้าที่ในการกาหมดนโยบาย การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
เฉพาะเรื่องเร่งด่วน ส่วนการบริหารงานกองทุนตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เป็นผู้กากับ ติดตามทุนหมุนเวียนทั่วประเทศ โดย
ในส่วนของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน มี คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน
เพื่ อการกู้ยื ม แก่เ กษตรกรและผู้ ย ากจน เป็ นผู้ บริ ห ารงาน กากับ และติด ตามการดาเนิ นงานกองทุ น ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) เพื่อช่วยในการดาเนินงานและทา
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ คาขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ จานวน 3 คณะ ได้แก่ อบก.ส่วนกลาง อบก.ส่วน
จังหวัด และ อบก.ส่ ว นอาเภอ ทั้งนี้ การดาเนินงานของกองทุนฯ ต้องเป็นไปตามนโยบายการช่ว ยเหลื อ
เกษตรกรและผู้ยากจนของ กชก. โดยมีโครงสร้างการดาเนินงานใหม่ ดังนี้
ภาพ 1 แสดงโครงสร้างการดาเนินงานโดยคณะกรรมและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อ
การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

สาหรับการบริหารงานกองทุนฯ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน เป็นผู้กากับดูและการปฏิบัติงาน โดยมีสานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นสานักงานเลขานุการกองทุนฯ ประกอบด้วยกลุ่ม ฝ่าย และงานต่าง ๆ ดังภาพด้านล่าง
ภาพ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

ในการดาเนิ นงานให้ ความช่ว ยเหลื อเกษตรกรและผู้ยากจนเกี่ยวกับหนี้สิ นและที่ดินทากิน มีการ
ดาเนินงานในรูปของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)
ส่วนกลาง อบก. ส่วนจังหวัด และ อบก. ส่วนอาเภอ ซึ่งมีอานาจในการอนุมัติคาขอกู้เงินกองทุนฯ ในวงเงินดัง
แสดงตามภาพด้านล่าง
ภาพ 3 แสดงโครงสร้างคณะกรรมบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

อบก. ส่วนอาเภอ
300,000 บาท

อบก. ส่วนจังหวัด
500,000 บาท

อบก. ส่วนกลาง
2,500,000 บาท

ข. กลุ่ มเป้ า หมายของกองทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อ การกู้ ยื มแก่ เกษตรกรและผู้ ยากจน (ตามระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘)
เกษตรกร : ตามระเบีย บส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ยการช่ว ยเหลือเกษตรกรและผู้ ยากจน พ.ศ.
๒๕๒๘ ข้อ ๔ ได้ให้คานิยามว่า “เกษตรกร” หมายความว่าผู้ประกอบอาชีพ ทานา ทาสวนทาไร่ ทานาเกลือ
เลี้ยงสัตว์ หรืออาชีพเกษตรกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) กาหนด และ
ในการประชุม กชก. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ มีมติให้เพิ่มเติมอาชีพประมงเป็นอาชีพ
เกษตรกรรมอื่น ตามที่ คณะกรรมการกาหนดในข้อ ๔ แห่ งระเบียบส านักนายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยกองทุ น
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ และในข้อ ๓ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหาร
กองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู้ยื มแก่ เกษตรกรและผู้ ย ากจน พ.ศ.๒๕๔๗ และต่ อ มาที่ป ระชุ ม กชก. ครั้ง ที่
๒/๒๕๔๗ มีมติให้เพิ่มการทาสวนผัก การเพาะเห็ด และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเป็นอาชีพเกษตรกรรม
อื่นอีกด้วย
ผู้ ยากจน : ตามระเบี ย บสานั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการช่ว ยเหลื อเกษตรกรและผู้ ยากจน พ.ศ.
๒๕๒๘ ข้อ ๔ ได้ให้คานิยามคาว่า “ผู้ยากจน” หมายความว่าผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอและอยู่ ในสภาวะที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งมติ กชก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ได้เพิ่มเติมรายละเอียด
ของผู้ยากจน ได้แก่ผู้มีรายได้สุทธิไม่เกินปี ละ ๘๗,๐๐๐ บาท และเป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินสาหรับทากินหรืออยู่อาศัย
หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดเพียงพอแก่การชาระหนี้ นอกจากทรัพย์สินที่นาไปขายฝาก
จานอง หรือให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน และทรัพย์สินที่ต้องใช้เป็นที่ดินสาหรับทากินหรืออยู่อาศัย สาหรับผู้
ที่มีรายได้สุทธิเกินกว่ า ๘๗,๐๐๐ บาท แต่อยู่ในหลักเกณฑ์อื่นดังกล่าว กชก.อาจพิจารณาช่วยเหลือตามที่
เห็นสมควรเป็นรายๆไปและได้มอบอานาจการใช้ดุลพินิจดังกล่าวแก่ อชก. ต่างๆ ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย
ค. ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับหนี้สินที่ดินทากินที่เกิดจากสัญญาจานอง
ขายฝาก หรือสัญญากู้ยืมเงิน โดยแบ่งออกตามลักษณะหนี้ได้เป็น ๒ กรณี
กรณีผู้กู้ยืมซึ่งเจ้าหนี้เป็นบุคคลทั่วไป จะได้รับความช่วยเหลือเพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจาก
การขายฝาก จานอง หรือชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือเพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป
เนื่องจากการขายฝาก จานอง หรือสัญญากู้ยืมเงิน ต้องเป็นหนี้ตามคาพิพากษา หรือหนี้ผ่านกระบวนการ
ประนอมหนี้ หรือกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว
กรณีเจ้าหนี้ของผู้กู้ยืมเป็นนิติบุคคลที่คณะกรรมการกาหนด ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
ออมสิน หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด

ง. ข้อสังเกตและมติการประชุมเพื่อประกอบในการวางแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจนในระยะต่อไป
ในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคาร
ที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพิจารณาตัวชี้วัดด้านที่ 4
การพัฒ นาทุน หมุ น เวีย น ตัว ชี้วั ดย่ อยที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุ นหมุน เวี ยน ซึ่ งก าหนดเกณฑ์ การ
ประเมินผลในหัวข้อที่ 1 การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี บั ญ ชี ซึ่ง ทุ น หมุน เวี ย นจะต้ อ งเสนอคณะกรรมการทุ นหมุ น เวี ยนเพื่ อ พิจ ารณาการทบทวนแผน
ยุ ทธศาสตร์ ร ะยะยาว ประจ าปี 2558-2561 โดยรายละเอียดของเกณฑ์ กาหนดให้ คณะกรรมการทุ น
หมุนเวียนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ทบทวนแล้วโดยมี
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้นาไปดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ (นายน าชัย พรหมมีชั ย) มีข้อเสนอแนะให้ ฝ่ ายเลขานุการฯ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวว่าความสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่เกษตร 4.0 และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือแผน
อื่นๆ ซึ่งหากแผนฉบับเดิมไม่สามารถปรับปรุงให้ส อดคล้องได้ทั้งหมด ให้นาแนวทางนี้ไปใช้ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และเตรียมพร้อมเข้าสู่
เกษตร 4.0 ต่อไป

วิสัยทัศน์
“เป็นกองทุนหมุนเวียนที่เป็นความหวังและแหล่งพึ่งพิงสาคัญของเกษตรกรและผู้ ยากจนที่มีโอกาสสูญเสียที่ดิน
ทากินหรือที่อยู่อาศัย และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ
การสงวนรักษาที่ดินเพื่อการทากิน หรือเพื่อการอยู่อาศัยไว้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยมิให้ ตกไปเป็นของ
บุคคลอื่น การฟื้นฟูเสริมสร้ างความเข้มแข็งในอาชีพ และรวมถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทากินของ
ตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดินที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้ าและคณะกรรมการเห็นว่ามีความจาเป็นการซื้อที่ดิน
ตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

