
1 
 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ ์2559 
นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 

มติ/ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/

ข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอ

แนะ 
ผลการเบิกจ่ายงบ 

ประมาณ(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากนิของ
เกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน โดย
การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ใน
พื นทีท่ี่ไม่ไดรุ้กล  าและออกมาตรการป้อง 
กันการเปลีย่นมือไปอยู่ในครอบครองของผู้
ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม
ส ารวจและวิธีการแผนท่ีที่ทันสมยั แก้ไข
ปัญหาเขตทีด่ินทับซ้อนและแนวเขตพื นที่ป่า
ที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแยง้ระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสมุทรสาคร  ได้โอนโฉนดที่ดินคืนแก่ 
นายสมถวลิ ดาราเย็น จ านวน 1 แปลง เนื อท่ี 2 ไร ่ทีไ่ด้รับการช าระหนี แทน เมื่อปี 2552 
หลังจากท่ีได้กูเ้งินจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาคร เป็นหนี จ านวนเงิน 100,000 บาท แต่
ไม่สามารถช าระหนี คืนได้ เนื่องจากผลผลติตกต่ า ท าใหไ้ม่มเีงินช าระหนี แก่สหกรณ์ จนกระทั่ง
กองทุนฟื้นฟูฯ เข้ามาช่วยเหลือแกไ้ขปัญหารับช าระหนี แทน และสามารถช าระเงินคืนกองทุนฯ ได้
ทั งหมดเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา   

   สนง.กฟก. 
สมุทรสาคร 

6.การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพัทลุง จดัเพื่อสรุปผลการด าเนินงานดา้น
การฟื้นฟูฯ ที่ผ่านมา และแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับเกษตรกร ณ โรงแรมอิรวดี หาดแสนสุข
ล าป า ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี  รศ.ดร.สมบตัิ ชิณะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ 
กรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ บรรยายเรื่อง การบูรณาการแผนการปฏิบัตกิารให้สอดคล้องนโยบาย 
“ประชารัฐ” ของรัฐบาล และนายธงชัย สุวรรณวิหค ผู้ทรงคณุวุฒิภาคเอกชน บรรยายเรื่อง แนว
ทางการแก้วิกฤตราคายางพาราตกต่ า และการแปรรูปน  ายาง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  โดยการน า 
มาผลิตเป็นหมอนยางพารา                                                                    (ประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
พัทลุง 

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จดัอบรมเรื่องการ
ส่งเสริมพัฒนาและเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่
ของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้มีความรูเ้รื่องการใช้งานเว็บไซต์ระบบ
ตลาดและเครื่องมือทางการตลาด การจัดท าโครงการนี เพื่อส่งเสริมพฒันาและเครือข่ายข้อมลู
การตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใหเ้กษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจ 

   สนง.กฟก. 
 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เข้าร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนโครงการประชารัฐกับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ โดยได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 

   สนง.กฟก. 
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ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมอืงทองธานี อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี โดย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มารว่มเป็นประธาน และได้อนุมตัิ
กรอบวงเงิน 35,000 ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานในหมูบ่้านและชุมชน และเพื่อด าเนินกิจกรรมอื่น  ท่ีชุมชนเห็นว่ามี
ประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปน็อยู่ในหมู่บ้านและชุมชนให้ดี
ขึ น 

  ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ได้ร่วมลงนามในหนังสอืบันทึกความร่วมมือ
(MOU)กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจรญิและส่วนราชการต่าง  ร่วม
เป็นสักขีพยาน นอกจากนั นส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมย่ังไดเ้ข้า
ร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางความร่วมมือและการเช่ือมโยงกลไกองค์กรภาคประชาชนในเรื่อง
การพัฒนาความร่วมมือและการเชื่อมโยงกลไกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสร้างธรรมาภบิาล
สิ่งแวดล้อม 

   สนง.กฟก. 
 

ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรใหม้ีรายไดท้ี่เหมาะ 
สมด้วยวิธีการต่าง เช่น การลดตน้ทุนการ
ผลิต การช่วย เหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต
อย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคา 
สินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้
สูงขึ นตามสมควร   

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดหนองคาย ไดส้นับสนุนงบเงินอุดหนุนจ านวน 30,000 บาท 
ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธ์ิตาก ให้จัดท าโครงการแปรรูปถั่วลิสงแห้งอินทรีย์           
กลุ่มดังกลา่วนี เป็นกลุม่เป้าหมายประชารัฐ และได้เข้าร่วมชี แจงการจัดตั งกลุ่มองค์กรเกษตร ตาม 
พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี ยงไก่ไข่โรด๊ไทยอินทรยี์ บ้านดงบัง  
ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายประชารัฐ                       (ประชารัฐ) 

  30,000 บาท สนง.กฟก. 
หนองคาย 

ส ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ได้สนับสนุนงบอุดหนุน 
30,000 บำท ให้กับกลุ่มเกษตรก้ำวหน้ำ ซึ่งเป็นองค์กรที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ ของจังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี   

  30,000 บาท สนง.กฟก. 
สุรำษฎร์ธำนี   

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ ไดล้งพื นที่ประชุมชี แจงแนวทางการ
ด าเนินโครงการงบกู้ยืมทีไ่ด้รบัการอนุมัติ จ านวน 470,000 บาท ในโครงการปลูกหน่อไมเ้พาะ 
ให้กับกลุ่มแม่บ้านสวนเขื่อน ม.7 สกก.เมืองแพร่   

   สนง.กฟก. 
แพร่ 

ส ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร สำขำจังหวัดยโสธร ร่วมกับส านักบรหิารกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรและรบัเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ข้าร่วมการ
เจรจาแกไ้ขปัญหาหนี สินของเกษตรกรที่เกดิจากการกู้ยืมกับเจ้าหนี (นายทุนนอกระบบ)ที่ไดร้ับ
ความเดือดร้อน กว่า 30 ราย 

   สนง.กฟก. 
ยโสธร 

 

 
คณะท างานเผยแพร่ข่าวสารกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 


