คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอเมืองสกลนคร
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอเมืองสกลนคร
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอเมืองสกลนคร
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอเต่างอย
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอเต่างอย
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายยุธยา เทอารุง
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์ )
นายอาเภอเต่างอย
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอโคกศรีสุพรรณ
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ

๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกภพ โสภณ)
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอโพนนาแก้ว
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอโพนนาแก้ว
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายหนูคูณ แสงพรมชารี
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอโพนนาแก้ว
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอภูพาน
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอภูพาน
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น

๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอภูพาน
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอกุดบาก
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอกุดบาก
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายอุทัย แง่มสุราช
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอกุดบาก
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอนิคมน้าอูน
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอนิคมน้าอูน
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ

๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายเกษม ศรีเกื้อกลิ่น
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปกาสิต พรประสิทธิ์)
นายอาเภอนิคมน้าอูน
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอพรรณานิคม
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอพรรณานิคม
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายสุระวัฒน์ นาอุดม
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายสุวิชาญ ไชยโกมล )
นายอาเภอพรรณานิคม
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................

ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอกุสุมาลย์
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอกุสุมาลย์
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายไชยสนิท พานาดา
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(

)

นายอาเภอกุสุมาลย์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภออากาศอานวย
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภออากาศอานวย
ประธานอนุกรรมการ

๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายอุทัย แง่มสุราช
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภออากาศอานวย
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอสว่างแดนดิน
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอสว่างแดนดิน
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นางอานวย ยุทธคราม
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอสว่างแดนดิน
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอบ้านม่วง
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอบ้านม่วง
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายบุญช่วย โคตรมงคล
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ

๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายนวรัตน์ วงค์ปิ่นเพ็ชร์ )
นายอาเภอบ้านม่วง
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอเจริญศิลป์
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอเจริญศิลป์
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายสาโรจ เพชราเวช
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายออมสิน คามุก )

นายอาเภอเจริญศิลป์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอคาตากล้า
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอคาตากล้า
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ

๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายชัยวุฒิ กองทา
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอคาตากล้า
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอวานรนิวาส
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอวานิวาส
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายบุญเลิศ โพธิ
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……

-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอวานรนิวาส
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอส่องดาว
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอส่องดาว
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. นายปริญญา นาเมืองรักษ์
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอส่องดาว
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้

คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอวาริชภูมิ
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอวาริชภูมิ
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. ดาบตารวจสมดี วงศ์พรหม
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอวาริชภูมิ
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

คาสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ
...................................................................................
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อ ๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจคณะหนึ่ง โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ อาเภอพังโคน
องค์ประกอบ
๑. นายอาเภอพังโคน
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่ ๒๙)
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
๑๐. ดาบตารวจสมดี วงศ์พรหม
อนุกรรมการ

๑๑. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
๑๒. ผู้แทนสานักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
/อานาจหน้าที่……
-๒อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอการจัดการหนี้ของเกษตรกร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่กาหนด
๓. รายงานผลการดาเนินการให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับ
จังหวัดทราบ
๔. สั่งการให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งสาเนาเอกสารหรือแสดงเอกสารและชี้แจงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
๕. แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

)

นายอาเภอพังโคน
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ

