
 

1 
 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

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

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/

ข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอ

แนะ 
ผลการเบิกจ่ายงบ 

ประมาณ(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3.การลดความเหลื่อม
ล ้าของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเขา้ถึง
บริการของรัฐ   

 ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการช้าระหนี แทนเกษตรกร และซื อ
ทรัพย์คืนให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ รวมทั งสิ น 28,524 ราย จ้านวนบัญชีทั งสิ น 
28,574 บัญชี  ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ด้าเนนิการช้าระหนี แทน
เกษตรกร รวมเงินทั งสิ น 5,823,856,102.41 บาท (ข้อมลู ณ ก.พ.49-ต.ค.58) โดยแบ่ง
ออกเป็นรายละเอียดดังต่อ ไปนี  
 

1.ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการช้าระหนี แทนเกษตรกร 
(NPL) จ้านวน 28,080 ราย จ้านวน 28,116 บัญชี  จ้านวนเงิน 5,542,589,968.39  
บาท  แบ่งออกเป็น 
-ลูกหนี ของ ธ.ก.ส. จ้านวน 3,337 ราย จ้านวนเงิน 965,440,223.30 บาท 
-ลูกหนี ธนาคารพาณิชย์ จ้านวน 3,123 ราย จ้านวนเงิน 1,162,551,389.99 บาท 
-ลูกหนี นิติบุคคล จ้านวน 600  ราย จ้านวนเงิน 269,633,624.49 บาท 
-ลูกหนี สหกรณ ์จ้านวน 21,020 ราย จ้านวนเงิน 1,062,544,404.89 บาท 
 

2.ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดด้้าเนินการซื อทรัพย์คืนจากบุคคล 
ภายนอกให้กับเกษตรกร(NPA) ตามมติครม.รวม 444 ราย คิดเป็นจา้นวนเงินทั งสิ น 
281,266,134.02 บาท 
 

  5,823,856,102.41 
 
 
 
 
 

5,542,589,968.39   
 
 
 
 
 
 
 

 281,266,134.02  

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 
 
 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา  ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  (กฟก.)  ได้จัดงานคืน
ความสุขให้เกษตรกรไทยคืนท่ีดินท้ากินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั ง
ที่ 2  ที่ ห้องประชุม ไชยยงค์ชูชาติ ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)โดย
มีพลเอก ฉัตรชัย สาริกลัยะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
มอบหลักประกันคืนใหก้ับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการ
ช้าระหนี แทนจากกองทุนฯและเกษตรกรได้ช้าระหนี และคืนกองทุนฯเสร็จสิ นตามสัญญา 
และขอไถ่ถอนหลักประกันคืน ซึ่งส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการ
คืนหลักประกันไปบ้างแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ในครั งนี เป็นการด้าเนิน 
งานต่อเนื่องจากครั งท่ีผ่านมา เพื่อสานภารกิจให้บรรลตุามเปา้หมายที่วางไว้ ซึ่งส้านัก 
งานกองทุนฯ ตระหนักว่าการรักษาที่ดินท้ากินให้เกษตรกรเป็นภารกจิที่ส้าคัญที่จะต้อง

   ส้านักจัดการ
หนี ของ

เกษตรกร 
และ ส่วน

ประชาสมัพันธ์ 



 

2 
 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มต/ิ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เร่งด้าเนินการให้เสร็จสิ นตามเจตนารมณ์ เพราะยังมีเกษตรกรจ้านวนมากท่ีต้องการหลัก 
ประกันคืน จึงได้จัดท้าโครงการนี ขึ นมา เพื่อแจ้งให้เกษตรกรสมาชกิท่ีช้าระหนี เสร็จสิ น
ตามสญัญาทราบถึงขั นตอนวิธีการขอไถ่ถอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันคืน และได้รับ
หลักประกันคืนจากกองทุน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรบัทราบเพื่อรณรงค์ให้
เกษตรกรสมาชิกท่ีได้รับการช้าระหนี แทนจากกองทุนที่มีความรับผดิชอบต่อการช้าระ
หนี คืนกองทุนให้เสร็จสิ นตามสัญญาและประเด็นท่ีสา้คัญเป็นอย่างยิ่งคือ ส้านักงานมี
ความภาคภูมิใจท่ีสามารถรักษาท่ีดินท้ากินของเกษตรกรส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 

6.การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ   

 ส้านักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกรได้ด้าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลโดยการ 
-สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ 
-การช้าระคืนเงินกู้ยมืกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
-สนับสนุนงบกู้ยืมและอุดหนุนแก่องค์กรเกษตรกรทีย่ื่นเสนอแผนและโครง การ 
-พัฒนาแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

   
97,478,851.00 
20,916,473.26 

134,000,000.00 
20,000,000.00 

 
ส้านักฟ้ืนฟูและ

พัฒนา
เกษตรกร 

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

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้อนุมตัิงบอุดหนุนจ้านวน 30,000 บาท
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชายทะเลบางกระเจ้า ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โดยสมาชิกมีอาชีพท้าประมงชายฝั่ง ที่สามารถหาวัตถุ ดิบจากธรรมชาติได้อย่างสม่้า 
เสมอ ถึงแม้การประกอบอาชีพประมงชายฝั่งจะไดร้ับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศ 
และภยัธรรมชาติบ่อยครั ง                                                                        
       "เคย" เป็นวัตถดุิบที่หาได้จ้านวนมากในตั งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม สมาชิก
จึงรวมกันแปรรปูกะปิอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ไม่ใสส่ารกันบูด รสชาตดิีเยีย่ม และจัดท้า
บรรจภุัณฑ์พร้อมตดิป้ายฉลากสินค้าเพื่อเพิ่มมลูค่าของผลติ ภณัฑ์ เพื่อความเข้มแข็งใน
การประกอบอาชีพ สร้างอาชีพให้มั่นคง มีรายได้เพียงพอเลี ยงครอบครัว ลดภาระหนี สิน 
สร้างความเป็นอยู่ดีขึ น พ่ึงพาตนเองได้อย่างมีความสุข 

   ส้านักฟ้ืนฟูและ
พัฒนา

เกษตรกร 

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

เลขาธิการส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ลงพื นที่จังหวัดศรสีะเกษ เยีย่ม
ชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้าบลละทาย  
         ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนต้าบลละทาย เป็นศูนยเ์รยีนรู้ทีม่ีเป้าหมายให้
เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อด้าเนินกจิกรรมด้านการเกษตรใหส้อดคล้องกับอาชีพหลักสร้าง
อาชีพ รอง และอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้สมาชิก
ในองค์กร  สิ่งส้าคัญที่สดุที่องค์กรเน้นย ้าคือ อาชีพท่ีร่วมกันท้าจะตอ้งเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื นที ่ซึ่งองค์กรผ่านการอบรมท้าการเกษตรทฤษฏีใหม่ขั นท่ี 1 
สมาชิกจึงรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต รวบรวม แปรรปู และจดัจ้าหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร 
คือ พริกสดแดง-เขียว พริกแห้ง หอม แดง กระเทียมโทนกระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้  ข้าว

   ส้านักฟ้ืนฟูและ
พัฒนา

เกษตรกร 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/มต/ิ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจ่ายงบ 
ประมาณ(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ช่วยคานอ้านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ น  

ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหนียวด้า ซึ่งผลผลิตที่ได้นั นมาจาก
อาชีพของสมาชิกในองค์กร เมื่อรวบรวมแล้วจึงน้ามาแปรรูปร่วมกัน และจัดหาแหล่ง
จ้าหน่าย โดยมีแหล่งรับซื อที่เป็นเจ้าประจ้ารายใหญ่ประมาณ 10 แห่ง ซึ่งแหล่งรับซื อที่
ใหญ่ที่สุดคือตลาดแฟร์เทรด และตลาดเมืองทองธานี                                                             
         นายสมาน พันธ์วิไล ประธานองค์กรศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้าบลละ
ทาย เปิดเผยว่าผลผลิตจากสมาชิกจะต้องปลอดสารพิษและผลผลติที่จะจ้าหน่ายและจดั 
ส่งให้บริษัทจะต้องผา่นการคดัคุณภาพและคดัเกรดตามที่บริษัทต้องการ                                                                                                                                                                
         ดร.อังกูร จ้าเริญสาร หัวหน้าส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดศรีสะเกษ ให้
ข้อมูลว่าองค์กรนี ได้รับงบกู้ยืมจากกองทุนฯจ้านวน 500,000 บาท เพื่อด้าเนินกิจกรรม
ในการสนับสนุนการท้าปุ๋ยอินทรยีชี์วภาพ และการรวบ รวมผลผลติแปรรูป ซึ่งสมาชิก
และคณะกรรมการในองค์กรได้ขับเคลื่อนกิจ กรรมร่วมกันจนกระทั่งผลผลติขององค์กร
เป็นที่ยอมรับของตลาด จึงมีบริษัทสั่งจองผลผลิต 10 กว่าบริษัท. 

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/มต/ิ 
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอ
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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
ให้มีประสิทธิ ภาพ สามารถให้บรกิารเชิงรุกทั งใน
รูปแบบการเพิม่ศูนย์รบัเรื่อง ราวรอ้งทุกข์จาก
ประชาชนในต่างจังหวัดโดยไมต่้องเดินทางเข้ามา 
ยังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่
ครอบคลมุการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั งตาม
ชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไป
ติดต่อขอรับบริการไดโ้ดยสะดวกการให้บริการถึงตัว
บุคคลผา่นระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One 
Stop Service)และระบบรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสรา้งนวัตกรรมในการท้างาน
อย่างประหยดัมีประสิทธิภาพและมีระบบบรูณาการ 

     

ข้อ 10.4 เสริมสร้างระบบคณุธรรมในการแต่งตั ง
และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการ เมือง และส่งเสรมิให้มี
การน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่งๆ 
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ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจติส้านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราช การและความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปดิช่องโอกาสการทจุริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื อจดัจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั งของภาครัฐและ
ประชาชน 

     

 
 

 
คณะท้างานเผยแพร่ข่าวสารกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 


