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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558 
นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/

ข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอ

แนะ 
ผลการเบิกจ่ายงบ 

ประมาณ(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3.การลดความเหลื่อม
ล ้าของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเขา้ถึง
บริการของรัฐ   

 1.การจัดการหนี ของเกษตรกร 
1.1 ช้าระหนี แทนเกษตรกร(NPL) 2 ราย เป็นเงิน 170,791.50 บาท 
1.2 ซื อทรัพย์คืนแทนเกษตรกร(NPA) 1 ราย เป็นเงิน 410,414 บาท 

  581,205.50 บาท ส้านักจัดการ
หนี ของ

เกษตรกร 

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

นายสมศักดิ์ ขุนภักดี  เกษตรกรสมาชิกองทุนฯจังหวัดสมุทรสาคร  สังกัดกลุ่มเกษตรเสรี 
กองทุนฯได้เข้าไปรับช้าระหนี แทน ในปี 2552 จ้านวน 371,103 บาท สัญญา 10 ปี 
ผ่อนงวดละ 19,590 บาท โดยใช้บุคคลค ้าประกัน หลังจากท่ีกองทุนฯไดเ้ข้ามาช่วยเหลือ 
จัดการหนี สินให้ อีกทั งได้รับคา้แนะน้าจากกลุม่เกษตรเสรีจึงหันมาเลี ยงกุ้งขาวแบบธรรม 
ชาติ ต้นทุนน้อย ค่อยเป็นค่อยไป ก้าไรเล็กน้อย แม้จะไม่มากนักแตก่็พอท่ีจะช้าระหนี คืน
กองทุนได้ทุกปีและยังได้ท้าอาชีพเสริม โดยการท้าขนมไทย เช่น ใส่ไส้ ข้าวเหนยีวสังขยา 
ขนมต้ม ฯลฯ ขายหน้าบา้นและส่งร้านค้า เป็นรายได้เสริมอีกทาง ท้าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ น 

  371,103 บาท  

6.การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ   

 อนุมัติโครงการขององค์กรเกษตรกร จ้านวน 18 องค์กร เป็นเงินจ้านวน 540,000 บาท 
แบ่งเป็น 
-โครงการสนบัสนุนเงินอุดหนุน 540,000 บาท 

   ส้านักฟ้ืนฟูและ
พัฒนา

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

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื นท่ีเพื่อติดตาม 
ตรวจเยีย่มสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูฯ คือ
นายสุดทัศน์ รอดคลองตัน กรรมการกลุ่มโรงเข้การเกษตร  โดยนายสุทัศน์ยอมรับว่า 
ความคิดว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไมส่ามารถเลี ยงตัวเองและครอบครัวไดจ้ึงปรับเปลี่ยน
แนวคิดใช้ชีวิตในภาคเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หันมาท้าการ 
เกษตรแบบผสมผสาน เพาะพันธ์ุปลา พันธุก์บ เพื่อเลี ยงไว้บริโภคและจ้าหนา่ย ปลูก
มะม่วง มะพรา้ว มะเขือ มะนาว มะกรูดและพืชผักสวนครัวไว้บรโิภคในครัวเรือน และ
จ้าหน่ายเป็นรายได้เสรมิ รวมทั งเลี ยงสุกร เป็ด ไก่ ปลา กุ้ง โดยไม่ตอ้งกู้ยืมเงินมาลงทุน 
และถือคติในการท้างาน อดทน ขยัน สะอาด จนสามารถประสบผลส้าเรจ็อย่างเป็นรูป 
ธรรม ระหว่างการประกอบอาชีพ ส่วนราชการที่เกีย่วข้องได้มาแนะน้าให้ความรู้ดา้น
ต่างๆ ซึ่งเป็นการบรูณาการอย่างดเียี่ยม 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด้าเนินการใน 2 เรื่อง
ใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้อง การด้วยวธิีการต่างๆเช่น 
การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแตล่ะชนิดและการ
สนับสนุนใหส้หกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรทีผ่ลติสินค้า
เกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื อพืชผลจนถึงการแปร
รูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณ ีเพื่อให้สหกรณ์
เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญอ่ีกรายหนึ่ง ซึ่งจะ
ช่วยคานอ้านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ น  

     

10.การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่น 
ดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบ 
ปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ   

 
 
 
 
 
 

     

ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือ
หน่วยงานภาค รัฐทั งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครง สร้างหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีอ้านาจหน้าท่ีซ ้าซ้อนหรือลักลัน่กันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานท่ียดืยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ให้ทัน สมัยโดยน้าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจดั ระบบอัตราก ้าลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยดึหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ดี การบริหารจดัการภาครัฐแบบใหม ่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และการอ้านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ ลดต้นทุนด้าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการ
รักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดา้เนินการตั งแตร่ะยะเฉพาะหน้าไป
ตามลา้ดับความจ้าเป็น และตามทีก่ฎหมายเอื อให้
สามารถด้าเนินการได ้
ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั งในรูป 
แบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก    
ประชาชนในต่างจังหวัดโดยไมต่้องเดินทางเข้ามา 
ยังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่
ครอบคลมุการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั งตาม
ชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติด 
ต่อขอรับบริการไดโ้ดยสะดวกการให้บริการถึงตัว
บุคคลผา่นระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One 
Stop Service)และระบบรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสรา้งนวัตกรรมในการท้างาน
อย่างประหยดัมีประสิทธิภาพและมีระบบบรูณาการ 

     

ข้อ 10.4 เสริมสร้างระบบคณุธรรมในการแต่งตั ง
และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการ
น้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่งๆ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่า 
นิยม คุณธรรม จริยธรรมและจติสา้นึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจรติ ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประ 
สิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครดั ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง 
คับต่างๆที่ไม่จ้าเป็นสร้างภาระแกป่ระชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจรติ เช่น ระเบียบการจัด 
ซื อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีขั นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ ้าซ้อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายทั งของภาครัฐและประชาชน 

     

 
 

 
คณะท้างานเผยแพร่ข่าวสารกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 


