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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 
นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/

ข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอ

แนะ 
ผลการเบิกจ่ายงบ 

ประมาณ(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3.การลดความเหลื่อม
ล ้าของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเขา้ถึง
บริการของรัฐ   

 ส้านักงานกองทุนฯได้ อนุมัตโิครงการขององค์กรเกษตรกร จา้นวน 21 องค์กร 21 
โครงการ เป็นเงินจ้านวน 900,000 บาท  

  900,000 บาท  

ชะลอการด้าเนินการทางกฎหมายระหว่างสถาบันการเงินกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ 
จ้านวน 20 ราย  มูลค่าหนี รวม 39,661,548.49 บาท  ประกอบด้วย 
-บมจ.กรุงเทพฯ  1  ราย มูลหนี  5,500,000.00 บาท 
-บมจ.ไทยพานิชย์ 1  ราย มลูหนี  1,200,000.88 บาท 
-บมจ.กสิกรไทย 2  ราย มลูหนี  1,200,000.00 บาท 
-บมจ.กรุงไทย  5 ราย มลูหนี  6,620,083.28 บาท 
-บมจ.กรุงศรีอยุธยา 1 ราย มูลหนี  5,958,881.53 บาท 
-ธ.ออมสิน  3 ราย มูลหนี  975,270.62 บาท 
-ธ.อาคารสงเคราะห์ 3 ราย มูลหนี  2,682,868.00 บาท 
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ้ากัด 3 ราย มลูหนี  11,124,444.42 บาท 
-ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1 ราย มูลหนี  
4,400,000.00 บาท 

  (มูลค่าการชะลอการ
ด้าเนินการทาง
กฎหมายคดิเป็นเงิน 
39,661,548.49 บาท)   

ส้านักกฎหมาย 

ข้อ 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากนิของเกษตรกร
และการรุกล า้เขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื น ที ่ที่ไม่ได้รุกล ้าและออก
มาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจ
และวิธีการแผนท่ีที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตทีด่ินทับ
ซ้อนและแนวเขตพื นที่ป่าทีไ่ม่ชัดเจน อันก่อให้เกิด
ข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจา้หน้าท่ีรัฐ 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดกาฬสินธุ ์ได้รับหนังสือจาก
ศูนย์ด้ารงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงความขอบคณุที่พนักงานและลูกจ้างดองทุนฯทั่ว
ประเทศ ร่วมกันระดมทุนเพื่อซื อทรัพย์(ท่ีนา)คืนให้กับเกษตรกร นายเกรียงไกร ติชาวัน 
ที่มีฐานะยากจนและมภีาระต้องดแูลคนชราและผู้พิการอีก 3 คน โดยได้ส่งมอบโฉนด
ที่ดินให้กับเกษตรกรคนดังกล่าวแล้ว 

   สนง.กฟก.
กาฬสินธุ ์

6.การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ   
 
 
 

 
 
 
 
 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2559 ว่าด้วย
ความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระหว่างกองทัพบก โดย 
กรมการสัตว์ทหารบกและส้านักงานกองทุนฯ   
1.เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้สามารถพ่ึงตนเองได้และ
มีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตอย่างมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   สนง.กฟก. 
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  2.เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลติ 
3.เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการตลาดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและองค์กร 
ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเลขาธิการนายวัชระพันธ์ุ จันทรขจร ได้
เข้าร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื นท่ี โดยใช้พื นที่เป็นตัวตั งสู่
เศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืนระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชน” ณ ห้องแพลนนารี่ ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริิกิติ์ โดยมี รอง
นายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานในพิธ ีพร้อมด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลต้ารวจเอกอดลุย ์แสงสิงแก้ว) พร้อมทั ง
ประธานสภาหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมเป็น
สักขีพยาน 

   

ส้านักงานสาขาจังหวดัลพบุรี  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน 
พระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการผู้ว่าพบประชาชน  โดยมี นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธ ี  พร้อมด้วยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารภาคการเกษตร รวมถึงทางส้านักงานได้ประชาสัมพันธ์ งาน
ฟื้นฟแูละพัฒนาเกษตรกร และงานจัดการหนี ของเกษตรกร   

   สนง.กฟก.
ลพบุร ี

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ
สรุปผลการด้าเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และสมาชิกสัมพันธ์ของ
ส้านักงานสาขาจังหวดั โดยไดร้ับเกียรติจากนายอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายสรุิยันห์ 
จิรสตัย์สุนทร เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้น้าองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
งบอุดหนุนและงบกู้ยืมเข้าร่วมก้าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งองค์กรด้วยกันใน
ระดับจังหวดั 

   สนง.กฟก.สุ
ราษฎร์ธาน ี

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้า
ร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิ หรือ มหาวิทยาลยัชาวนาขึ น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (พลเอกดนัย มีชูเวช) เปน็ประธานกลา่วเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรมพิธีเรียกขวัญข้าว การเยี่ยมชมแปลงนาสาธติ และบูธของดี กฟก. มหัศจรรย์  
9 ด้า 9 หน้า และมอบเช็คงบอุดหนุนให้กับเกษตรกรสมาชิกจังหวัดชัยภูมิด้วย 
นอกจากนี ยังมีการบรรยายแนะนา้หลักสตูรมหาวิทยาลยัชาวนา ชาวนามืออาชีพ โดย  
ที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

    



3 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ 
ชิณะวงศ์) โดยมเีกษตรกรมาร่วมงานกว่า 500 คน 
 

ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรใหม้ีรายไดท้ี่เหมาะสมด้วย
วิธีการต่างๆเช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วย 
เหลือในเรื่องปัจจยัการผลติอย่างทั่วถึง การช่วย 
เหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถงึการใช้กลไก
ตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่้า
ผิดปกติใหสู้งขึ นตามสมควร   

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ร่วมกับสหกรณ์
การเกษตรเมืองภูกามยาว จ้ากัด ได้ร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์ รู้จัก
การออมเงิน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีบนพื นฐาน
ความพอเพียง  จนท้าให้เกิด “ โครงการออมวันละบาท” โดยมีวตัถปุระสงค์ใหส้มาชิก
ของสหกรณม์ีการออมทุกเดือน โดยขั นต่้าให้ออมวันละ 1  บาท  และส่งเสรมิให้องค์กร
มีกิจกรรมที่ท้าอย่างต่อเนื่อง  

    

 

 
คณะท้างานเผยแพร่ข่าวสารกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 


