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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 
นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/

ข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอ

แนะ 
ผลการเบิกจ่ายงบ 

ประมาณ(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3.การลดความเหลื่อม
ล ้าของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเขา้ถึง
บริการของรัฐ   

 ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ตั งเรื่องขออนุมัต ิตั งแตว่ันท่ี 18-22 
มกราคม 2558  ประกอบไปด้วยเงินอุดหนุนและเงินกู้ยมื รวมทั งสิ น 2,570,000 บาท    
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวม 668 คน ประกอบด้วย 
1. ภาคเหนือ มีผูเ้ข้าร่วมโครงการทั งสิ น 222 คน จ้านวน 36 โครงการ จ้านวนเงิน 
1,940,000 บาท 
2. ภาคกลาง มีผูเ้ข้าร่วมโครงการทั งสิ น 268 คน จ้านวน 14 โครงการ จ้านวนเงิน 
420,000 บาท 
3. ภาคอีสาน มผีู้เข้าร่วมโครงการทั งสิ น 166 คน จ้านวน 6 โครงการ จ้านวนเงิน 
180,000 บาท 
4. ภาคใต้ มีผู้เขา้ร่วมโครงการทั งสิ น 12 คน จ้านวน 1 โครงการ จ้านวนเงิน 30,000 บาท 

ยังไม่ได้อนุมัต ิ  ตั งเรื่องรอขออนุมัต ิ ส้านักฟ้ืนฟูและ
พัฒนา

เกษตรกร 

ชะลอการด้าเนินการทางกฎหมายระหว่างสถาบันการเงินกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ 
จ้านวน 11 ราย  มูลค่าหนี รวม 20,870,325.57 บาท  ประกอบด้วย 
-บมจ.กสิกรไทย 3  ราย มลูหนี  2,900,000.00 บาท 
-บมจ.กรุงไทย 1 ราย มูลหนี  750,000.00 บาท 
-บมจ.กรุงศรีอยุธยา 1 ราย มูลหนี  36,640.12 บาท 
-ธ.ออมสิน  1 ราย มูลหนี  480,000.00 บาท 
-ธ.อาคารสงเคราะห์ 3 ราย มูลหนี  2,213,500.00 บาท 
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ้ากัด 1 ราย มลูหนี  800,000.00 บาท 
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพสุขุมวทิ จ้ากัด 1 ราย มูลหนี  13,690,185.45 บาท 

  (มูลค่าการชะลอการ
ด้าเนินการทาง
กฎหมายคดิเป็นเงิน 
20,870,325.57 บาท)   

ส้านักกฎหมาย 

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

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสมุทรสาคร ไดร้ับช้าระเงินคืน
จ้านวน 143,179 บาท จากเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มโรงเข้การเกษตร 
และได้มอบคืนโฉนดที่ดินจ้านวน 2 แปลงท่ีใช้เป็นหลักประกัน 

   สนง.กฟก. 
สมุทรสาคร 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวดัน่าน มอบโฉนดที่ดินเป็นของขวัญ 
ปีใหม่ คืนให้กับเกษตรกร ตามกฎหมาย มาตรา 37/9 วรรคสอง แห่ง พรบ.กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 คืนให้เกษตรกร นายปัน ดีวงค์ พรอ้มกับได้ก้าชับว่า 
ให้เกษตรกรรักษาท่ีดินไวใ้ช้ท้ากินต่อไป                                
                                                                              (แนวนโยบายประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
น่าน 
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6.การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ   
 
 
 
 

 
 
 
 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสมุทรสาคร ได้จดัประชุม
ขับเคลื่อนงานฟ้ืนฟูฯและส่งเสริมการเกิดภาคี เครือข่ายองค์กรเกษตรกร ให้เกส่มาชิก
องค์กรเกษตรกร จา้นวน 100 คน เพื่อจุดประกายสัมมาชีพชุมชน ประชารัฐ เพื่อน้าไปสู่
การ มีอาชีพมั่นคง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(แนวนโยบายประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
สมุทรสาคร 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมกับ
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมืองสมุทรสาคร โครงการบรณูาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบภัยแล้งและโครงการจัดท้าแผน ชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ 
วัดบางกระเจา้ ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อร่วมกันแกไ้ขและบรูณาการ
ร่วมกัน เกษตรกรในพื นท่ีนี จะมีอาชีพท้าสวนมะพร้าวกันเป็นใหญ ่จงึต้องท้าให้ประสบกับ
ปัญหาหายอดแห้งเหี่ยว 

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

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวดัน่าน ลงพื นที่ตรวจเยี่ยมการด้าเนิน 
การของสหกรณ์ปฏริูปที่ดินท่าวังผา จ้ากัด โดยผู้จัดการสหกรณ์ให้การต้อนรับและพา
เยี่ยมชมแปลงทดลองเพาะปลูกพืชผัก หลายชนิด ซึ่งสหกรณ์จะทดสอบก่อนส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกเพื่อให้ได้ผักปลอดภยั คุณภาพ และ ขนาดทีไ่ด้มาตรฐาน รวมถึงกระบวน 
การเก็บเกี่ยว ตดัแต่ง เก็บรักษา และขนส่ง เพื่อให้ผักถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ  
รวม ถึงการวางแผนการตลาดตั งแต่ การรวมกลุ่มปลูก รวบรวม คัดแยก บรรจ ุและ
การตลาด โดยผักทั งหมดส่งถูกส่งขายไปยังตลาดโมเดิร์นเทรด หรือ ห้าง สรรพสินค้าและ
ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตามแผนการผลิตทีม่ีตลาดรองรับชัดเจน                

                                                    (แนวนโยบายประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
น่าน 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แม่ฮ่องสอน ลงพื นที่ตดิตามองค์กรเกษตรกรที่
ได้รับอนมุัติงบกู้ยืมปี 2558 โครง การ "ปลูกกระเทียม" กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าลาน 
ได้รับอนมุัติงบกู้ยืม จ้านวนเงิน 430,100 บาท ระยะเวลาเก็บเกีย่วประมาณช่วงเดือน
มีนาคม 

   สนง.กฟก. 
แม่ฮ่องสอน 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แม่ฮ่องสอน มอบปัจจัยการผลิตและเข้าร่วม
กิจกรรม "โครงการแปรรูปกระเทยีมผลิตเป็นกระเทยีมเจยีว" ร่วมกบั กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นแก่นฟ้า ซึ่งไดร้ับอนุมัติงบอุดหนุน จ้านวน 30,000 บาท 

 

 
คณะท้างานเผยแพร่ข่าวสารกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 


