
แผนการด าเนินงาน กลุ่มเปา้หมาย รายละเอียด/ ค าอธิบาย ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ 1 การเตรียมความพร้อมของบคุคลากรและผู้
มีส่วนเก่ียวข้องกับแผนและโครงการ

1. การสร้างความเข้าใจเกีย่วกับระเบยีบว่าด้วยการฟื้นฟู
และพฒันาเกษตรกร หลักเกณฑ์การพจิารณาแผนและ
โครงการ และขัน้ตอนการปฏบิติั (โดยส านักฟื้นฟแูละพฒันา
เกษตรกร)

1. พนักงานส านักงานสาขา 77 จังหวัด
2. พนักงานส านักฟื้นฟแูละพฒันา
เกษตรกร
3. พนักงานส านักที่เกีย่วข้องอืน่ๆ

เนื้อหาประกอบด้วย
1. ระเบยีบคณะกรรมการฯว่าด้วยการพจิารณาแผนและโครงการฯ 2542
2. หลักเกณฑ์การพจิารณาแผนและโครงการ
3. ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการ (การเสนอ การประเมิน การกล่ันกรอง การอนุมัติ)
4. การจัดท าสัญญาหลัก สัญญาค้ าประกัน
5. การติดตามและประเมินผล

ส านักฟื้นฟฯู

2. การประชุมชี้แจงการจัดท าแผนและโครงการฟื้นฟแูละ
พฒันาเกษตรกร (โดยส านักงานสาขาจังหวัด)

 1. เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ทั้งหมด
2. ผู้น าองค์กรเกษตรกร
3. อนุกรรมการจังหวัด

 - สาขาเปน็ผู้ออกแบบกิจกรรม มีเปา้หมายใหไ้ด้แผนฟื้นฟตูนเอง และแผนโครงการที่องค์กรต้องเสนอต่อ 
กฟก.
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปคน. 
 - ผู้น าองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์และต้องเสนอแผน/โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทนุ 
 - เปน็ภาคบงัคับที่เขียนไว้ในมติ ครม. 2 ต.ค. 61 (อบรมการเขียนแผน/แต่ควรขยายกลุ่มเปา้หมายให้
ครอบคลุมทั้งหมด)
 - เปน็การด าเนินการของส านักงานสาขา
 - ส านักฟื้นฟจูัดงบประมาณไว้สนับสนุนส านักงานสาขาด าเนินการ

ส านักงานสาขา
จังหวัด

3. การสนับสนุนกระบวนการประเมินความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปได้ของแผนและโครงการของส านักงานสาขา
และอนุกรรมการจังหวัด

คณะอนุกรรมการจังหวัด 77 จังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณเปน็ค่าเดินทางของอนุกรรมการจังหวัดในการลงพื้นที่ประเมินแผนและโครงการ
ร่วมกับองค์กรเกษตรกร โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท โดยคาดว่าจะมีองค์กรเกษตรกรยืน่เสนอแผนและ
โครงการ ประมาณ 2,000 โครงการ

ส านักงานสาขา
จังหวัด

แผนงานที่ 2 การสนับสนุนแผนและโครงการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร

แผนการด าเนินงานและงบประมาณด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ปงีบประมาณ 2563

รวม

หนา้ที ่1 จาก 3



แผนการด าเนินงาน กลุ่มเปา้หมาย รายละเอียด/ ค าอธิบาย ผู้รับผิดชอบ
1. การสนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟแูละพฒันา (เงิน
กูย้ืมและเงินอุดหนุน)

1. เกษตรกรสมาชิกที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจริง
2. เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ 
ประมาณ 29,000 ราย
3. เกษตรกรตามโครงการ ปคน. 36,006 
ราย

 - งบประมาณรวม 986,066,755.23 บาท เปน็งบกูย้ืม 788,853,404.18 บาท เปน็งบอุดหนุน (25% ของ
เงินกูย้ืม) 197,213,351.05 บาท (จัดสรรตามระเบยีบการพจิารณาแผนและโครงการ ข้อ 10)
 - ในเบื้องต้นจัดสรรกรอบประมาณใหส้ านักงานสาขาจังหวัดตามสัดส่วนของจ านวนสมาชิก 
 - กลุ่มเปา้หมายทกุกลุ่มต้องเสนอแผนและโครงการตามระเบยีบและหลักเกณฑ์เดียวกัน (ไม่มีช่องทางพเิศษ)
 - แนวทางการพจิารณาอนุมัติ ใหอ้งค์กรเกษตรกรกูย้ืมไปประกอบอาชีพหลักที่สมาชิกด าเนินการอยูแ่ล้วทกุ
อาชีพ
 - คาดว่าจะมีองค์กรเกษตรกรเสนอแผนและโครงการของรับการสนับสนุนอย่างน้อย 2,000 องค์กร 
 - จะท าใหเ้กษตรกรสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้ง่ายที่สุด ในอัตราค่าด าเนินการร้อยละ 1

ส านักฟื้นฟฯู

แผนงานที่ 3 การติดตามและประเมินผล และการสรุป
บทเรียน

1. การอบรมเชิงปฏบิติัการการติดตามและประเมินผล และ
การสรุปบทเรียนโครงการฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกร

พนักงานส านักงานสาขา 77 จังหวัด  - เปน็การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย/ มาตรา 36 และระเบยีบคณะกรรมการฯว่าด้วยการ
พจิารณาแผนและโครงการฯ พ.ศ. 2562

ส านักฟื้นฟฯู

2. สนับสนุนกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบมีส่วนร่วมของส านักงานสาขา

โครงการฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกรที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ประมาณ 2,000 
องค์กร

 - ส านักงานสาขาประชุมติดตามการด าเนินงานร่วมกับองค์กรการเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน และประเมินผล
การด าเนินงานในแต่ละงวดงาน โดยจัดสรรงบประมาณใหส้ านักงานสาขาตามจ านวนโครงการฟื้นฟทูี่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ จ านวนประมาณ 2,000 โครงการๆ ละ 1,000 บาท

 ส านักฟื้นฟฯู
ส านักงานสาขา
จังหวัด

3. การสรุปงานด้านการฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกรของสาขา
จังหวัด

ส านักงานสาขาจังหวัด อนุกรรมการ
จังหวัด หน่วยงานที่เกีย่วข้องในระดับ
จังหวัดและองค์กรเกษตรกร

ส านักงานสาขาจัดกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับองค์กรเกษตรกรในจังหวัด เพื่อสรุปบทเรียนและวาง
แผนการยกระดับการด าเนินงาน โดยสนับสนุนงบประมาณใหส้ านักงานสาขาๆ ละ 100,000 บาท

ส านักงานสาขา
จังหวัด

4. การติดตามสนับสนุนการปฏบิติังานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานสาขาโดยส านัก
ฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกร

ส านักฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกร  - ส านักฟื้นฟ ูลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟแูละ
พฒันาเกษตรกรของส านักงานสาขาจังหวัด และปฏบิติังานร่วมกับคณะท างานบรูณาการฯ ที่เลขาธิการแต่งต้ัง
 - ส านักฟื้นฟปูระมวลสรุปผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกรประจ าปี

ส านักฟื้นฟฯู

5. การประเมินผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟแูละพฒันา
เกษตรกรโดยหน่วยงานภายนอก

 - องค์กรเกษตรกร
 - ส านักงานสาขาจังหวัด
 - อนุกรรมการจังหวัด

 - เพื่อประเมินผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกร
 - เพื่อสรุปบทเรียนการด าเนินงาน
 - เพื่อปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานใหบ้รรลุเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกองทนุ
 - จัดจ้างที่ปรึกษาวิจัย

ส านักฟื้นฟฯู

แผนงานที่ 5 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และไอที
รวม

หนา้ที ่2 จาก 3



แผนการด าเนินงาน กลุ่มเปา้หมาย รายละเอียด/ ค าอธิบาย ผู้รับผิดชอบ
1. การพฒันา ปรับปรุงการ์ดลูกหนี้เงินกูย้ืมองค์กร  - จัดจ้างโปรแกรมเมอร์ในการพฒันา ปรับปรุงการ์ดลูกหนี้เงินกูย้ืมใหเ้ปน็มาตรฐาน 

 - ปจัจุบนัใช้โปรแกรมการ์ดลูกหนี้ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการใช้มาก ท าใหม้ีผลต่อการ
ปดิบญัชีประจ าปขีองส านักงาน

ส านักฟื้นฟฯู

2. การจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการฟื้นฟแูละพฒันา
เกษตรกร

ประกอบด้วย การจัดท าระบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ การปรับปรุงข้อมูลองค์กร และ
ข้อมูลสมาชิก การเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับจัดการหนี้และการฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกร

ส านักฟื้นฟฯู

แผนงานที่ 6 การส่งเสริมการตลาด
1. โครงการจัดท าข้อมูลตลาดนัดสีเขียวในระดับทอ้งถิน่  - เปน็ตลาดที่สมาชิก กฟก. สามารถสมัครเข้าร่วม ตามข้อก าหนดของตลาดแต่ละแหง่ ซ่ึงเหมาะกับสินค้า

ของสมาชิกรายย่อยที่ไม่สามารถก าหนดปริมาณที่แน่นอนที่จะสามารถท าตลาดแบบประจ าได้
ส านักงานสาขา
จังหวัด

2. โครงการจัดกิจกรรมด้านการตลาดในระดับจังหวัด  - เปน็การเปดิโอกาสใหส้มาชิกในระดับจังหวัดได้มีโอกาสน าผลผลิตมาน าเสนอในงานประจ าปขีองจังหวัด 
เช่น งานกาชาด เพื่อเปน็การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กองทนุ

ส านักงานสาขา
จังหวัด

3. มหกรรมสินค้าสมาชิกกองทนุระดับภมูิภาค  - การจัดงานสินค้า กฟก. ระดับภาค 4 ภาค ส านักกิจการสาขา
4. การจัดท าร้านค้าออนไลน์  - ใหม้ีตลาดในระบบออนไลน์ ที่เกษตรกรสามารถเอาสินค้ามาวางได้เอง ลูกค้ากับเกษตรกรคุยกันเอง จัดส่ง

สินค้าผ่านผุ้ใหบ้ริการ
ส านักฟื้นฟฯู

5. การจัดเตรียมแนวทางการจัดท าแผนธุรกิจสินค้าเกษตร
ของ กฟก.

 - ขึน้กับแผนการผลิตที่ กฟก. สนับสนุน
 - ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เช่น เซนทรัลแลป งานมหกรรมสินค้าเกษตร

ส านักฟื้นฟฯู

6. การจัดท า แบรนด์สินค้า กฟก. เพื่อใหเ้กิดแบรนด์สินค้า มาตรฐาน กฟก. ส านักฟื้นฟฯู
รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

หนา้ที ่3 จาก 3


