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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557–30 กันยายน 2558 
นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มต/ิ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/

ข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่ายงบ 

ประมาณ(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3.การลดความเหลื่อมล ้าของ
สังคมและการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ   

 ๑.ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการช้าระหนี แทน
เกษตรกร NPLs จ้านวน ๑๖๓ ราย จ้านวน ๑๖๓ บัญชี  จ้านวนเงิน 
๕๐,๑๒๐,๖๗๗.๖๘  บาท  แบ่งออกเป็น 
-ลูกหนี ของ ธ.ก.ส. จ้านวน ๘๕ ราย จ้านวนเงิน ๑๐,๐๙๕,๗๕๔.๒๒ บาท 
-ลูกหนี ธนาคารพาณิชย์ จ้านวน ๔๕ ราย จ้านวนเงิน๓๑,๐๒๖,๓๖๑.๑๘ บาท 
-ลูกหนี นิติบุคคล จ้านวน ๑๓ ราย จ้านวนเงิน ๓,๖๓๒,๘๒๐.๕๖ บาท 
-ลูกหนี สหกรณ ์จ้านวน ๒๐ ราย จ้านวนเงิน ๕,๓๖๕,๗๗๑.๗๒ บาท 
 

๒.ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการซื อทรัพย์คืนจาก
บุคคลภายนอกให้กับเกษตรกร(NPA) ตามมตคิรม.รวม ๑๔ ราย คิดเป็น
จ้านวนเงนิทั งสิ น ๑๑,๗๖๙,๔๓๑.๖๓ บาท 
 

3. ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ด้าเนินการจัดท้านิติกรรม
สัญญาให้กับเกษตรกรสมาชิก ๑๑๖ ราย 
 

๔.ส่วนเรื่องการช้าระหนี คืนของลกูหนี เกษตรกรนั นส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรตั งเป้าการเรียกเกบ็หนี จากลูกหนี เกษตรกรที่ครบก้าหนด
ช้าระ จ้านวน ๒๕,๑๐๘ งวด จ้านวนเงิน ๒๔๙,๓๑๗,๘๑๕.๗๒ บาท และ
สามารถด้าเนินการเรียกเก็บหนี จากลูกหนี เกษตรกรที่ครบก้าหนดช้าระ ได้
จ้านวน ๑๐,๓๕๔ งวด จ้านวนเงิน ๑๔๙,๖๗๘,๘๕๖.๓๖ บาท คงเหลืออีก 
๑๔,๗๕๔ งวด คิดเป็นเงินท่ีต้องเรยีกเก็บคืนจากเกษตรกรอีก 
๙๙,๖๓๘,๙๕๙.๓๖ บาท 
 

๕.ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการออกหนงัสือเพื่อ
ชะลอ/บรรเทาทุกข์กับเจ้าหนี  ตามที่เกษตรกรสมาชิกร้องขอรวมทั งสิ น 
๑,๗๐๙ ราย โดยเกษตรกรทั งหมดไดร้ับการชะลอการด้าเนินคดีทางกฎหมาย
จากเจ้าหนี ตามที่กองทุนฯร้องขอ ตรงตามเป้าหมายที่ตั งไว้จ้านวน ๑,๗๐๙ 
ราย 
 

  ๕๐,๑๒๐,๖๗๗.๖๘  
บาท  

 
 
 
 
 
 

 ๑๑,๗๖๙,๔๓๑.๖๓ 
บาท 

ส้านักจัดการ
หนี ของ

เกษตรกร 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มต/ิ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๖.ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการจัดท้าบญัชีลูกหนี 
เกษตรกรรายตัวรวม ๔,๘๓๐ ราย จากลูกหนี เกษตรกร ทั งสิ น ๒๘,๕๗๓ ราย 

ข้อ 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากนิของเกษตรกรและการรุกล ้า
เขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื นท่ี
ที่ไม่ได้รุกล ้าและออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยดีาวเทียมส้ารวจ
และวิธีการแผนท่ีที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตทีด่ินทับซ้อนและแนว
เขตพื นท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน
กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการโอนหลักทรัพย์ค ้า
ประกันมาเป็นของกองทุนฯรวม ๑๒๗ ราย เป็นท่ีดินรวมทั งสิ น ๒๑๐ แปลง
(สามารถโอนหลักทรัพย์ค ้าประกันมาเป็นของกองทุนฯได้ ๑๗๒ แปลง ที่เหลือ
อีก ๓๘ แปลง อยู่ระหว่างด้าเนินการ) 

 

   ส้านักจัดการ
หนี ของ

เกษตรกร 

6.การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ   

 ส้านักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกรได้ตดิตามและประเมินผลโครงการของ
องค์กรเกษตรที่เสนอขอมาทั ง ๗๗ จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประ มาณ 
รวมทั งสิ น  ๒,๓๓๒,๐๐๐ บาท 
๒. ส้านักงานกองทุนฯได้ด้าเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและ
สมาชิกสมัพันธ์ของส้านักงานสาขาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘มีรวม
ทั งสิ น ๑,๕๑๓ องค์กร  ท้าให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร น้าไปสู่การพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร 
๓.ส้านักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดท้างบประมาณเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรประเภทเงินอุดหนุนและประเภทเงินกู้ยืม โดยตั งเป้างบ 
ประมาณไว้ท่ี ๗๗๐ โครงการ แตก่ลับท้าไดเ้กินเป้าหมายที่ตั งไว้คือ ๙๖๐ 
โครงการ 

  ๒,๓๓๒,๐๐๐ บาท ส้านักฟ้ืนฟู
และพัฒนา
เกษตรกร 

ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรใหม้ีรายไดท้ี่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆเช่น 
การลดต้นทุนการผลติ การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่าง
ทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไก
ตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่้าผิดปกติให้สูงขึ น
ตามสมควร   

ส้านักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกรได้ด้าเนินการตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลโดยการ 
-สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ 
-การช้าระคืนเงินกู้ยมืกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
-สนับสนุนงบกู้ยืมและอุดหนุนแก่องค์กรเกษตรกรทีย่ื่นเสนอแผนและโครง 
การ 
-พัฒนาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

    

ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด้าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การ
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้วยวิธีการต่างๆเช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแตล่ะชนิดและ
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มต/ิ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุม่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่ม
บทบาทในฐานะผู้ซื อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ 
แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณเ์ป็นผูค้้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีก
รายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ้านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ น  

10.การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมา  
ภิบาลและการป้องกันปราบ 
ปรามการทุจริตและประ 
พฤติมิชอบในภาครัฐ   

 1.ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการจัดท้าคูม่ือ
ประมวลจริยธรรมของส้านักงานกองทุนฯ และไดด้้าเนินการจัดพิมพแ์ละ
แจกจ่ายไปยังส้านักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

  30,000 บาท ส้านัก
อ้านวยการ 

ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาค 
รัฐทั งในระดับประเทศ ภมูิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครง 
สร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ้านาจหน้าท่ีซ ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือ
มีเส้นทางการปฏิบัติงานท่ียดืยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัตริาชการให้ทัน 
สมัยโดยน้าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน 
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจดั 
ระบบอัตราก ้าลังและปรบัปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม ่การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนยก์ลาง และการอ้านวยความ
สะดวกแกผู่้ใช้บริการเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ 
ลดต้นทุนด้าเนินการของภาคธุรกจิ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้
ในระบบราชการ โดยจะด้าเนินการตั งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตาม
ล้าดับความจ้าเป็น และตามที่กฎหมายเอื อให้สามารถด้าเนินการ
ได ้
 
 

1.ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการจัดท้าคูม่ือการ
ปฎิบัติงานของส้านักงานเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ ขณะนี ก้าลังรองบประ 
มาณในการจัดพิมพ์เผยแพรไ่ปท่ัวประเทศ 
 

   ส้านัก
อ้านวยการ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มต/ิ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิ 
ภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั งในรูปแบบการเพิม่ศูนย์รบัเรื่อง 
ราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไมต่้องเดินทางเข้ามา 
ยังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลมุการ
ให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั งตามชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบรกิารไดโ้ดยสะดวกการให้บริการ
ถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop 
Service)และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ มีการสร้างนวัต 
กรรมในการท้างานอย่างประหยดัมีประสิทธิภาพและมรีะบบ
บูรณาการ 

     

ข้อ 10.4 เสริมสร้างระบบคณุธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการ 
เมือง และส่งเสรมิให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 

     

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คณุธรรม 
จริยธรรมและจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราช 
การและความซื่อสัตยส์ุจรติ ควบคูก่ับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดบัอย่างเคร่งครดั ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไมจ่้าเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื อจดัจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีขั นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ า้ซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั งของ
ภาครัฐและประชาชน 
 
 
 
 
 
 

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการจัดท้าแผนงาน
ตรวจสอบประจา้ปีและไดส้่งรายงานให้ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) 
ดังนี  
-การตรวจสอบส้านักงานใหญ่ ๒๒ รายการ ประกอบด้วย การตรวจสัญญา 
และหลักทรัพย์ค ้าประกัน,การตรวจค่างวดค้างช้าระ,การตรวจเงินขอชดเชย 
จากรัฐบาล,การตรวจโครงการสนบัสนุนการปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูและพัฒนา 
เกษตรกร 
-การบริหารงานพัสด ุ
-การจัดซื อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส (๔ รายงาน) 
-ค่าใช้จ่ายประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท้างาน (๖ 
รายงาน) 
-ระบบงานบัญชี 
-ค่าใช้จ่ายเดินทางของส้านักงานใหญ ่
-เงินยืมทดรองจ่าย 
-การตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางของสาขาจังหวัดและส้านักกิจการสาขา
ภูมิภาค (๔ รายงาน) 

   ส้านัก
ตรวจสอบ 



 

5 
 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มต/ิ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

-การลงพื นที่ตรวจการด้าเนินงานของสาขาจังหวัด ๑๕ จังหวัด(รายงาน) 
-การลงพื นที่ตรวจสอบองค์กรเกษตรกรทีไ่ด้รับเงินกู้ยืมและเงินอุดหนุน
ประเภทเงินกู้ยืม ๑๐ รายงาน และประเภทเงินอุดหนุน ๘ รายงาน 
-การตอบข้อหารือและให้ความเหน็ทางกฎหมาย ได้ด้าเนินการไปแล้วรวม 
จ้านวน 78 เรื่อง 
-การสอบสวนเรื่องร้องเรยีน ร้องทุกข์ เสร็จเรียบร้อยแล้วรวม 12 เรือ่ง  
-การด้าเนินการทางด้านคด ีส้านักงานฯไดส้่งมอบคดีให้กับอัยการสูงสุดแล้ว 
จ้านวน 61 คดี 
-ด้าเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมายของกองทุนฯ จ้านวน 8 
ฉบับ 

   ส้านัก
กฎหมาย 

 

 
คณะท้างานเผยแพร่ข่าวสารกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 


