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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ระหว่างวันที่ 8-12 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 13 องค์กร 13 
โครงการ เป็นเงินจ้านวน 390,000 บาท แบ่งเป็น  
   - โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน 13 โครงการ 390,000 บาท 

  จ้านวน 390,000.00 ส้านักฟ้ืนฟูและ
พัฒนา

เกษตรกร 
2.การจัดการหนี ของเกษตรกร  (ไม่มีการช้าระหนี แทนเกษตรกร)    ส้านักหนี ฯ 
3.ชะลอการด้าเนินการทางกฎหมายระหว่างสถาบันการเงินกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จ้านวน  
 28 ราย  มูลค่าหนี รวม 43,441,278.79 บาท  ประกอบด้วย 
-บมจ.กสิกรไทย 6  ราย มลูหนี  23,989,935.62 บาท 
-บมจ.กรุงไทย 1 ราย  
-ธ.ออมสิน  4 ราย มูลหนี  2,558,602.90 บาท 
-บมจ.กรุงเทพ 1 ราย  
-บมจ.ไทยพานิชย์  2 ราย  2,206,461.69 บาท  
-ธ.อาคารสงเคราะห์ 7 ราย มูลหนี  4,799,041.08 บาท 
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ้ากัด 3 ราย มลูหนี  5,457,690.07 บาท 
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพสุขุมวทิ จ้ากัด 3 ราย มูลหนี  2,114,037.42 บาท 
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ้ากัด 1 ราย มลูหนี  2,315,510.01 บาท 

  (มูลค่าการชะลอการ
ด้าเนินการทาง
กฎหมายคดิเป็นเงิน 
46,227,956.29 บาท)   

ส้านักหนี ฯ
ส้านักกฎหมาย 

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

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดล้าพูน โอนหลักทรัพย์เกษตรกรที่ช้าระหนี แทน 1 ราย คือ
นายพิชัย  พงษ์กลาง จ้านวนเงินที่ช้าระหนี แทน  131,632.00 บาท ให้กับสถาบันเจ้าหนี สหกรณ์
การเกษตรบ้านโฮ่ง จ้ากัด โฉนดทีด่ินเลขท่ี 11775  เลขท่ีดิน  640 หน้าส้ารวจ 2513 จ้านวน 
เนื อท่ีหลักทรัพย์  1 ไร่  7 ตารางวา  
 

   สนง.กฟก. 
ล้าพูน 

6.การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ   
 

 
 
 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยดึงภาคเีครือข่ายความ
ร่วมมือลงนาม MOU ฟื้นฟูและพฒันาความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

   สนง.กฟก. 
ศรีสะเกษ 
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องค์กรเกษตรกร 
รายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ คือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

โดยสร้างรูปธรรมพื นท่ีเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้พื นที่เป็นตัวตั งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน และการ
ท้าบันทึกความร่วมมือ “สร้างสมัมาชีพเต็มพื นท่ี โดยใช้พื นที่เป็นตัวตั งสู่เศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืน
ระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และก้าหนดนาทางการเช่ือโยง
เศรษฐกิจฐานรากสู่การขับเคลื่อนการท้างานเชิง Cluster และเชิงพื นที ่                 (ประชารัฐ) 
ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดพะยา ร่วมงานส่งเสริมการเปดิตลาดจ้าหน่ายข้าวหอมมะลิ
พะเยา โดยเปิดจุดจ้าหนา่ยร้านขายของฝากบริเวณกว๊านพะเยา เตรยีมพร้อมนโยบายประชารัฐ 
ในการส่งเสริมการตลาด ซึ่งข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยามคีุณค่าทางโภชนาการสูง มีเอกลักษณ์
ในเรื่องความหอม นุ่ม ละมุน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจากทุ่งลอ เป็นพื นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ใหญ่
ที่สุดของจังหวัดพะเยา ทางจังหวัดพะเยาไดส้่งเสริมให้เกษตรกรปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และส่ง 
ไปจ้าหน่ายต่างประเทศจนสร้างช่ือให้จังหวัดพะเยาเป็นอย่างมา จึงได้สนบัสนุนเพิม่ช่องทางการ
จ้าหน่ายให้แก่เกษตรกร                                                                          (ประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
พะเยา 

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการ พร้อมคณะ ลงพื นที่เยี่ยมการดา้เนินงานของกลุ่มประชา
สังคมเศรษฐกิจพอเพียงต้าบลเมืองหลวง (20) อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันมสีมาชิก 976 
คน อาชีพหลักคือ ท้านา กลุ่มนี มกีารรวมกลุ่มเพื่อผลติปุ๋ยอินทรีย์ โดยได้รับงบกู้ยืมจากส้านักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ ต้นกล้าเกษตรอินทรยี์ 
จ้านวน 429,000 บาท เมื่อปี 2555 ปัจจุบันมีการพัฒนาอาชีพจากเดิมที่ผลิตเพียงปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด จากงบสนับสนุนต่างๆ เปน็การผลิตน ้าหมักชีวภาพ ปลูกพืชสด เช่น ถ่ัวพร้า ปอเทือง และ
พืชไร่อื่นๆด้วย                                                                                     (ประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
ศรีสะเกษ 

  ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดภูเกต็ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลติผลทางการ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับผลกระทบจากภยัแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัด
ภูเก็ต  ณ  สา้นักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายประชารัฐ โดยด้าเนินการใน 3 อ้าเภอๆ ละ 
5 รุ่น ๆละ 50 คน เริ่มโครงการตั งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เกษตรกร
สนใจติดต่อได้ทีส่้านักงานเกษตรอา้เภอ มีกิจกรรมน่าสนใจ ดังนี  เสรมิสร้างความสมัพันธ์ (คสช), 
การบริหารจัดการน ้าแบบมสี่วนรว่ม,การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต,การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลัก
ของศูนย์เรียนรู้,ถอดรหสัข้อมูลดิน, เคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความส้าเร็จ การเพาะเลี ยง
ปลาเพื่อจ้าหน่ายและบริโภค, สุขภาพดีมสีุข, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช,การเพาะเหด็, 
บัญชีแก้จน บัญชีชี ทางรวย,การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรและการท้าดินผสม,การขับเคลื่อน
การด้าเนินงานตามแนวทางประชารัฐ                                                          (ประชารัฐ) 

   สนง.กฟก. 
ภูเก็ต 

  ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดอุดรธาน ีลงพื นที่ประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรพัฒนาบา้น 
หนองหว้า เพื่อพัฒนาโครงการพฒันาศักยภาพองค์กร กองทุนปุ๋ยชีวภาพสูตรพระราชทาน เพื่อ 
ลดต้นทุนการผลิต ปลูกมัน อ้อย และข้าวอินทรีย ์ 

   สนง.กฟก. 
อุดรธาน ี
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ปุ๋ยสูตรพระราชทานเป็นสตูรปุย๋ประราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับคนไทย โดยได้น้ามาขยายผล ให้พี่น้องเกษตรกรหันมาท้าปุ๋ยหมักใช้เอง 
เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน า้ ให้
สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน อีกทั งยังได้ขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์ เพื่อตอกย ้าให้
เกษตรกรเล็งเห็นถึงความส้าคญัของการฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรดินและน ้า ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักท่ี
ใช้ในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรอีกด้วย                                                    (ประชารัฐ) 

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

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวดัลพบุรี เข้ารว่มการประชุมประจ้าปีของกลุม่
เกษตรกรก้าวหน้า อ.ล้าสนธิ ทีไ่ดร้ับงบกู้ยืม จ้านวน 500,000 บาท เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2558 
โดยทางองค์กรได้จัดท้าโครงการเลี ยงหมู มสีมาชิกเข้าร่วมโครงการ 10 ราย ซึ่งสมาชิกที่ร่วมโครง 
การจะใช้วิธีแยกเลี ยง แยกดูแล รายละ 1 คอกๆละ 10 ตัว แต่จะรว่มกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนวางแผนการท้ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งขณะนี สมาชิกไดด้้าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนและเป็นไปตามแผนท่ีก้าหนดไว้ มีการจับหมจูา้หน่ายไปแล้ว 1 รอบ และอยู่
ในระหว่างจะลงพันธุ์หมูเพิ่มเติม คาดว่าหลังจากนี จะสามารถน้าเงนิมาช้าระคืนให้กับกองทุนฯได ้
ตามแผนอยา่งแน่นอน 

   สนง.กฟก. 
ลพบุร ี

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด จดัเวทีพัฒนาโครงการ 
งบอุดหนุน 30,000 ให้กับองค์กรเกษตรกรที่ยื่นเสนอแผนขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
ความพร้อมและลงมือปฏิบัติจริง มีผู้น้าองค์กรเกษตรกรเข้าร่วม  18 องค์กร โดยหลังจากนี  
ส้านักงานจะลงพื นที่ตรวจสอบความพร้อมขององค์กรเกษตรกรเพื่อเตรียมการอนุมตัิงบประมาณ
ต่อไป 

   สนง.กฟก. 
ร้อยเอ็ด 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดพิจิตร ร่วมตดิตามการรายงานประเมินผลองค์กรต้นแบบ
ของกลุ่มเกษตรกรท้านาเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจติร กลุม่เกษตรกรท้านาเนินปอ เคยได้รับไดร้ับ
งบอุดหนุน 115,500 บาท น้าไปปรับทัศนคตสิมาชิกในกลุ่มและสร้างองค์ความรู้ พัฒนาความ
เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเมื่อปี 2552 ได้รับงบกู้ยืม 450,000 บาท จน
สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรจนเกิดความเข้มแข็ง มีเกษตรกรจาก
จังหวัดใกล้ๆ เข้ามาศึกษาการท้ากิจกรรมขององค์กรอยู่เป็นประจ้า ขณะนี ทางองค์กรมีแผนจะ
ขยายกิจการเพื่อยกระดับการแปรรูปข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดอีกด้วย 

   สนง.กฟก. 
พิจิตร 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุมกับองค์กรเกษตรกร
ใน ต.หลุมข้าว อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี โดยมีสมาชิกที่เป็นผู้น้าในต้าบลร่วมกับหน่วยงานส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอโคกส้าโรง , ส้านักงานปศุสัตว์อ้าโคกส้าโรง , ธ.ก.ส. สาขาโคกส้าโรง เพื่อท้าความ
เข้าใจกับการด้าเนินงานตามพันธกิจของกองทุนฟื้นฟูฯ ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เช่น 
การรับขึ นทะเบียนองค์กรเกษตรกร การยื่นเสนอแผนและโครงการ กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรหลังการจัดการหนี  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรในพื นที่รู้จักกองทุนฟื้นฟูฯ มากยิ่งขึ น 

   สนง.กฟก. 
ลพบุร ี
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ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดหนองคาย ชี แจงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุน (งบ
ให้เปล่า) ให้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไร่ ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ได้รับทราบ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การอนุมัติงบประมาณ และการด้าเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ของกองทุน
ฟื้นฟูฯ 

   สนง.กฟก. 
หนองคาย 

 

 
คณะท้างานเผยแพร่ข่าวสารกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 


