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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ ์2559 
นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 

มติ/ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/

ข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอ

แนะ 
ผลการเบิกจ่ายงบ 

ประมาณ(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3.การลดความเหลื่อม
ล ้าของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเขา้ถึง
บริการของรัฐ   

 1.ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนุมัติโครงการขององค์กรเกษตรกร จ้านวน 34 องค์กร 34 
โครงการ เป็นเงินจ้านวน 2,352,440 บาท แบ่งเป็น  
   - โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน 31 โครงการ 930,000 บาท 
   - โครงการสนับสนุนเงินกู้ยืม 3 โครงการ 1,422,440 บาท 

  จ้านวน 
2,352,440.00 

ส้านักฟ้ืนฟูและ
พัฒนา

เกษตรกร 

2.การจัดการหนี ของเกษตรกร ช้าระหนี แทนเกษตรกร (NPL) 1 ราย เป็นเงิน 1,211,020 บาท   1,211,020 บาท ส้านักหนี ฯ 
3.ชะลอการด้าเนินการทางกฎหมายระหว่างสถาบันการเงินกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จ้านวน  
 19 ราย  มูลค่าหนี รวม 46,227,956.29 บาท  ประกอบด้วย 
-บมจ.กสิกรไทย 5  ราย มลูหนี  13,604,706.67 บาท 
-บมจ.กรุงไทย 4 ราย มูลหนี  5,280,005.73 บาท 
-ธ.ออมสิน  1 ราย มูลหนี  1,519,035.00 บาท 
-บมจ.กรุงเทพ 2 ราย มูลหนี  1,286,471.70 บาท 
-บมจ.ไทยพานิชย์  1 ราย มลูหนี  4,596,000.00 บาท 
-ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1 ราย มูลหนี  3,945,919.12 บาท 
-ธ.อาคารสงเคราะห์ 2 ราย มูลหนี  561,555.74 บาท 
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ้ากัด 1 ราย มลูหนี  200,000.00 บาท 
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพสุขุมวทิ จ้ากัด 2 ราย มูลหนี  15,234,262.33 บาท 

  (มูลค่าการชะลอการ
ด้าเนินการทาง
กฎหมายคดิเป็นเงิน 
46,227,956.29 บาท)   

ส้านักหนี ฯ
ส้านักกฎหมาย 

ข้อ 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากนิของ
เกษตรกรและการรุกล ้าเขตป่าสงวน โดย
การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ใน
พื น ที ่ที่ไม่ได้รุกล ้าและออกมาตรการป้อง 
กันการเปลีย่นมือไปอยู่ในครอบครองของผู้
ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม
ส้ารวจและวิธีการแผนท่ีที่ทันสมยั แก้ไข
ปัญหาเขตทีด่ินทับซ้อนและแนวเขตพื นที่ป่า
ที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแยง้ระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

     

6.การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ   

 
 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย จดัเวทีสรุปผลการดา้เนินการ
ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรเกษตรกรทีไ่ดร้ับ 

   สนง.กฟก. 
เชียงราย 
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การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้นา้เสนอผลการด้าเนินกิจกรรม
ของแต่ละองค์กร และมีการหารือกระบวนการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยการสรา้ง
รูปธรรมพื นท่ีเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้พื นที่เป็นตัวตั งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ร่วมกับสภาองค์กร
ชุมชน  ธนาคาร ธกส. และคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ณ 
ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย                                           
(แนวนโยบายประชารัฐ) 

 
 
 
 
 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพเกษตรกร ทีด่้าเนินกิจกรรมปลูกข้าวหอมมะลิและรวบรวมผลผลิตเพื่อแปรรูปซึ่ง
ประสบผลส้าเร็จเป็นอย่างดี พร้อมทั งมอบเช็คงบกู้ยืมงวดที่ 2 ให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กรได้ไป
ด้าเนินกิจกรรมตามแผนโครงการองค์กรต่อไป 

   สนง.กฟก. 
พิษณุโลก 

ส้านักงานสาขาจังหวดัพระนครศรอียุธยา และอนุกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื นที่
ตรวจสอบแผนและโครงการ กลุม่เจ้าเจ็ด โดยทางกลุ่มนา้เสนอโครงการงบกู้ยืมเลี ยงเป็ดไข่ ห่าน 
และโครงการเลี ยงปลานิล ปลาสวาย ปลาเทโพ พื นที่ต้าบลรางจรเข ้อ้าเภอเสนา จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา โดยหลังจากตรวจสอบกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรแล้ว ส้านักงานจะเร่งสรุปผลส่งให้
ส้านักฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กร
เกษตรกรต่อไป 

   สนง.กฟก. 
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา จัดเวทีประชุมผู้น้าองค์กร
เกษตรกรทีไ่ดร้ับงบประมาณสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ หอประชุมสหกรณ์
การเกษตรเมืองพะเยา จ้ากัด การจัดประชุมในครั งนี  มีวัตถุประสงค ์เพื่อสรุปบทเรยีนการฟื้นฟู
อาชีพเกษตรกร ภายใต้โครงการฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร การสรุปผลการด้าเนินงาน ปญัหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ขององค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณสนบัสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร  และได้น้าเสนอองค์ความรู้การสร้างเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยการสร้างรปู 
ธรรมพื นท่ีเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้พื นที่เป็นตัวตั งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและเตรียมความพร้อมให้กบัองค์กรเกษตรกรจังหวัดพะเยา         (แนวนโยบายประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
พะเยา 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี และกองพลทหารราบท่ี 2  
รักษาพระ องค์ (ค่ายพรหมโยธี) ได้จัดท้าโครงการสรุปผลการด้าเนนิงานด้านการฟื้นฟูและ 
พัฒนาเกษตรกร รวมทั งให้ส้านักงานและองค์กรเกษตรกร ร่วมกันกา้หนดแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานด้านการฟื้นฟูฯ และส่งเสรมิให้เกิดเครือข่ายองค์กรที่ไดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณด้านการฟื้นฟูฯ ในระดับสาขาจังหวดั ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ โดยกองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค์ จะเป็นผู้สนับสนุนโครงการโดยให้
กองทุนฟื้นฟูฯ น้าเกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู ้เพื่อให้เกษตรกรได้น้อมน้า
แนวทางตามพระราชด้ารสัในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้าไปปรบัใช้ในชีวิตประจ้าวัน และ

   สนง.กฟก. 
ปราจีนบุรี 
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เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรได้บรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้                                        
(แนวนโยบายประชารัฐ) 
ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร  ลงพื นทีอ่้าเภอค้าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร เยี่ยมชมเกษตรกรปลูกแตงโมอินทรยี์ และปลูกสตรอเบอร์รี ตามนโยบายจังหวัด
เกษตรอินทรีย์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และหัวหน้าส้านักงานสาขา
จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้) 7 จังหวัดเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั งนี ด้วย 
                                                                                       (แนวนโยบายประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
ยโสธร 

ส้านักงานกองทุนสาขาจังหวัดสมทุรสงคราม อนุกรรมการจังหวัด รว่มกับเกษตรกรต้นแบบจ้านวน 
34 ราย ร่วมศึกษาดูงานโครงการ “เที่ยวไมไ่กล ไปกา้แพงแสน” ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก้าแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  ชิณะวงศ์ อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขต
ก้าแพงแสน ให้เกียรตเิป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักคิดในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รวมถึงการเข้าฐานความรูต้่างๆ เชน่ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเลี ยงไก่ตะเภาทอง  
การเพาะ เลี ยงปลานิล การผลติปุย๋ใช้เองและการเพาะเลี ยงเห็ด เปน็ต้น การดูงานในครั งนี 
เกษตรกรจะสามารถนา้ความรู้ทีไ่ด้กลับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและหลักคดิของตนเองได้
เป็นอย่างดี ตรงกับยุทธศาสตร์ของประชารัฐในข้อท่ี 2 คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่วน ตามข้อย่อยที่ว่าการสร้างภาคีเพื่อการพัฒนาและการปรับ
ดุลยภาพการมสี่วนร่วมในการพัฒนา                                                               
(แนวนโยบายประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
สมุทรสงคราม 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมประชารัฐเพชรบุร ี ตามแนวทางเกษตร
สัมมาชีพ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ราชภฎัเพชรบรุ ีโดยมีหน่วยงานภาครัฐ 
เข้าร่วม ได้แก่ สหกรณ์บริการเกษตรอินทรีย์ จ้ากดั สถาบันราชภัฎเพชรบุรี องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดัเพชรบรุ ีส้านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดเพชรบรุ ีส้านักงานกองทุนฟื้นฟแูละ
พัฒนาเกษตรกร จ.เพชรบุร ีภาคปีระชารัฐจากส่วนกลาง (กทม.) และได้มีการลงนามบันทึก 
ความร่วมมือ ระหว่างองค์กรบรหิารส่วนจังหวัด และมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์                                                                      
(แนวนโยบายประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
เพชรบุรี 

ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรใหม้ีรายไดท้ี่เหมาะ 
สมด้วยวิธีการต่างๆเช่น การลดตน้ทุนการ
ผลิต การช่วย เหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต
อย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสิน 
ค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่้าผดิปกติให้สูงขึ น

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายรุสดี  
บินหะยีสะมะแอ ผู้แทนเกษตรกร นายสมบรูณ์ จติรเพ็ญ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
จังหวัดนราธิวาส นัดหารือกับเกษตรกรที่มรีายชื่อได้รับสิทธิในการจดัการหนี  ปคน. เพื่อท้าหนังสือ
ยินยอม และได้แนะนา้แนวทางการจัดการหนี ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเฉพาะ  
5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกันและถูกต้องในหลักศาสนาอสิลาม พร้อมทั ง
ก้าชับให้เกษตรกรทีไ่ด้รับสิทธิมีวินยัในการช้าระเงินคืน  

   สนง.กฟก. 
นราธิวาส 
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ตามสมควร   ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านโป่งหนอง ต้าบลเวียง อา้เภอเวียงป่าเปา้ ซึ่งองค์กร
เกษตรกรไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อ
น้าไปเลี ยงหมู และการแปรรูปสมนุไพร จ้านวนเงิน 257,420 บาท 

   สนง.กฟก. 
เชียงราย 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการ 
ร่วมกับองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสรุปผลการด้าเนินงานด้านการ
ฟื้นฟูฯ และสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อให้ส้านักงานและองค์กรเกษตรกรรว่มกันก้าหนดแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการฟื้นฟูฯ และงานด้านการจัดการหนี  และได้มอบเช็คเงินกู้ยมื จ้านวน 
500,000 บาท ให้กับกลุ่มปรับปรงุคุณภาพพืชผักและผลไม้ เพื่อน้าไปด้าเนินการปลูก 
ส้มโอทับทิมสยาม 

   สนง.กฟก. 
นครศร ี

ธรรมราช 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดสุพรรณบรุี สาขาราชบุรี สาขานครปฐม สาขากาญจนบรุี 
สาขานนทบุรี และสาขาปทุมธานี น้าเกษตรกรเข้าร่วมเวทีการเรียนรูเ้พื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปรับโครงสร้างพื นฐานการผลิตใหไ้ด้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั งในและต่างประเทศ 
ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร หอการค้า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและ ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก้าแพงแสน 

   สนง.กฟก.
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี 
นนทบุรี และ
ปทุมธาน ี

 

 
คณะท้างานเผยแพร่ข่าวสารกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 


