
P a g e  | 1 

 

 
 

 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจำปี 2564 
 
 
 
 
 



P a g e  | 2 

 

คำนำ 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ของเกษตรกร พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม สร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร และดำเนินการแก้ไขปัญหา
หนี้ในระบบของเกษตรกร  

รายงานประจำปี 2564 จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ประกอบด้วย ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร การจัดการหนี้ของเกษตรกร การรักษาที่ดินทำกินไว้ให้
เกษตรกรภายหลังจากที่เกษตรกรชำระหนี้คืน กฟก. ครบถ้วนตามสัญญา ตัวอย่างองค์กรเกษตรกรที่ได้รับ
งบประมาณในการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรจนเกิดความเข้มแข็ง ตัวอย่างเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการชำระหนี้แทน    
งบการเงิน และภาพกิจกรรมที่สำคัญในปี 2564 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจําปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์    
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและผูท้ี่สนใจนําไปใช้ไดต้ามสมควร 

 

      สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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สารบัญ 
 

ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกรรมการ  
โครงสร้างสำนักงาน 
ผลการดำเนินงานด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ตัวอย่างองค์กรเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ 
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารสำนักงาน 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 
ภาพกิจกรรม 
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ประวัติความเป็นมา 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เกิดจากการต่อสู้เรียกร้องของเกษตรกร โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องการ
ให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูชีวิตเกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ตั้งแต่ปี 2536 จนกระทั่งปี 
2542 รัฐสภาจึงได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2542 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การพัฒนาเกษตรที่ผ่านมา เป็นการกำหนดนโยบายโดย
ทางราชการ ซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของปัญหาโดยตรง ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบ
ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการใน
ระดับกำหนดนโยบาย ผู้ปฎิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารการสนับสนุนจาก
กองทุน และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร เพ่ือทำแผน
และโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ เพ่ือให้
การฟ้ืนฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหวังของการจัดให้มีกองทุน จึง
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรขึ้น 

ในปี 2544 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2544 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
อันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบผลสำเร็จไว้อย่างชัดเจน เกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบ เป็นเหตุให้
เกษตรกรเหล่านั้นไม่มีโอกาสฟ้ืนฟูอาชีพ และดำรงชีวิตในด้านเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

ต่อมาในปี 2563 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2563 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรยังไม่
อาจดำเนินการให้ครอบคลุมหนี้ของเกษตรกรบางกรณี จึงทำให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ 
เนื่องจากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สินเป็น
หลักประกันการชำระหนี้ได้ ประกอบกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร รวมถึง
การกำหนดที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขาของสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่กำหนดในกฎหมายขาด
ความยืดหยุ่นและทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เพ่ือให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของ
เกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือ
ปริมณฑล และกำหนดที่ตั้งของสาขา ณ ที่ใดก็ได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์การเพ่ือให้การบริการเกษตรกร พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและตามหลักธรรมาภิบาล 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
3. พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
เกษตรกร 
4. พัฒนาศักยภาพในการพ่ึงตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร 
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กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใต้การกำกับของคณะกรรมการ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการมีเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟ้ืฟูและพัฒนา
เกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีจำนวน 41 คน ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน   10 
คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน 11 คน กรรมการผู้แทนเกษตรกรมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของเกษตรกร จำนวน 20 คน ทำหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดนโยบายด้านการฟ้ืนฟูและ
การแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกร เสนอคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ออกระเบียบและประกาศ  เพ่ือ
ดำเนินการพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการ
หนี้ และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการในคณะกรรมการ 3 คน 
(ผู้แทนเกษตรกร 2 คน) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์ และเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเลขานุการ มีหน้าที่
ควบคุมการใช้จ่ายเงินในบัญชีทรัพย์สินของกองทุน อนุมัติแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่มี
วงเงินเกิน 500,000 บาท ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานงบดุลและแต่งตั้งคณะทำงาน 
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร จำนวน 21 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการ 
จำนวน 9 คน ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสมาคมธนาคารไทย จำนวน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน 
สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของ
เกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบภายในกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร จำนวน 4 คน  และคณะกรรมการจริยธรรมของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 6 คน 
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ผังโครงสร้างการบริหาร 
สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร (41 คน) 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 

กฟก.  

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกร  
(7 คน) 
(7 คน) 

คณะกรรมการจัดกาหนี้ 
ของเกษตรกร  

(21 คน) 

เลขาธิการ 

รองเลขาธิการ 

สำนัก 
กฎหมาย 

สำนัก 
บริหาร 

สำนัก 
อำนวยการ 

สำนัก 
จัดการหนีฯ้ 

สำนัก 
ฟื้นฟูฯ 

สำนักกิจการ
สาขาภาค 1 

สำนักกิจการ
สาขาภาค 2  

สำนักกิจการ
สาขาภาค 3 

สำนักกิจการ
สาขาภาค 4 

สำนัก 
ตรวจสอบ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาขาจังหวดั 77 

จังหวัด 
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คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
จำนวน 41 คน ประกอบด้วย 

1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธาน 
3. นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
4. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
5. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
6. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 
7. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
8. นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ 
  และสังคมแห่งชาติ  
9. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ 
10. นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ กรรมการ 
11. นางครรชิต สุขเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ กรรมการ 
12. นายวิเชียร บุตรศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ กรรมการ 
13. นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ กรรมการ 
14. นายสุจิโรจน์ คงเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ กรรมการ 
15. นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน กรรมการ 
16. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน กรรมการ 
17. นายเวชสิทธิ์ วิริยะภาค ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน กรรมการ 
18. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน กรรมการ 
19. นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน กรรมการ 
20. นายสุรัชต์ ธวชัโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน กรรมการ 
21. นายสิทธัญ วงค์ปั๋น ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ กรรมการ 
22. นายไชยภร แย้มปั้น ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ กรรมการ 
23. นายนิเทศน์ คำเป็ก ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ กรรมการ 
24. นายประสิทธิ์ บัวทอง ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ กรรมการ 
25. นายสมศักดิ์ โยอินชัย ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ กรรมการ 
26. นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง กรรมการ 
27. นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง กรรมการ 
28. นางนิสา คุ้มกอง ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง กรรมการ 
29. นายกิตติพล ตะพานแก้ว ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง กรรมการ 
30. นายสำเริง ปานชาติ ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
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31. นายปิยะมงคล สิงห์กลาง ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
32. นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
33. นายนวคม เสมา ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
34. นายถวิล ตรีวรปรัชญ ์ ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
35. นายจารึก บุญพิมพ์ ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
36. นายกิตติกร เชิดชู ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
37. นายสาฝีอี โต๊ะบู ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ กรรมการ 
38. นางพจมาน สุขอำไพจิตร ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ กรรมการ 
39. นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ  ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ กรรมการ 
40. นายดรณ์ พุมมาลี ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ กรรมการ 
41. นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร กรรมการและเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
1. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและการฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 

2. พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

3. กำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ในการบริหารกิจการของกองทุน 

4. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 

5. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

6. ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกร การติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินการตามแผนและโครงการ 

7. ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และการใช้คืนเงิน

ให้แก่กองทุน 

8. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานใน

ส่วนที่เก่ียวกับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

9. กำกับ ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงานในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 

10.ให้ความเห็นชอบในการกำหนดภาระผูกพันของกองทุน 

11.กำหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร 

12.แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 

13.ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือ

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 

1. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท   ผู้ทรงคณุวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล  ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการ รองประธานคนที่ 1 
3. นายสำเริง ปานชาติ  ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการ รองประธานคนที่ 2 
4. นายศรายุทธิ ยิ้มยวน  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหาร รองประธานคนที่ 3 

การเงินหรือการธนาคาร 
5. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการในคณะกรรมการ กรรมการ 
6. (ว่าง)    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
7. นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร กรรมการและเลขานุการ 

อำนาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
1. ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการ 
2. เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน 
3. อนุมัติแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
4. อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกินกว่าห้าแสนบาท 
5. ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ 
6. ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการกำหนดเงินเดือนหรือเงินอ่ืน รวมถึง

การสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง 
7. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่เลขาธิการในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริหาร หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
จำนวน 21 คน ประกอบด้วย 

1. นายจารึก บุญพิมพ ์ ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธาน 
2. นายสมศักดิ์ โยอินชัย ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ   รองประธานคนที่ 1 
3. นางนิสา คุ้มกอง  ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง   รองประธานคนที่ 2 
4. นายดรณ์ พุมมาล ีผู้แทนเกษตรกรภาคใต้   รองประธานคนที่ 3 
5. นายทองเปลว กองจันทร ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ  
6. นายธีรภัทร ประยูรสิทธ ิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี   กรรมการ 
7. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการ 
8. นายวิศิษฐ์ ศรีสวุรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   กรรมการ 
9. นายวรัชญ์ เพชรร่วง ผู้แทนกระทรวงการคลงั   กรรมการ 
10. นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์  ผู้จดัการธนาคารเพื่อการเกษตร  กรรมการ 

และสหกรณ์การเกษตร  
11. นางสาวชุลีพร ร่วมทนง  ผู้แทนสมาคมธนาคาร   กรรมการ 
12. นายสนุทร พจน์ธนมาศ ผู้ทรงคุณวุฒสิาขาเศรษฐศาสตร ์  กรรมการ 
13. (ว่าง)   ผู้ทรงคุณวุฒสิาขาการบริการงานเงิน กรรมการ 

หรือการธนาคาร 
14. นายนคร ศรีวิพัฒน ์ ผู้ทรงคุณวุฒสิาขาเกษตรศาสตร์  กรรมการ 
15. นายนวคม เสมา   ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
16. นายถวิล ตรีวรปรัชญ ์ ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
17. นายประสิทธิ์ บัวทอง ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
18. นายสาฝีอี โตะ๊บ ู  ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้   กรรมการ 
19. นายนพรัตน์ เผา่วัฒน์ชัย ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง   กรรมการ 
20. นายสไกร พิมพ์บึง  เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร กรรมการและเลขานุการ 
21. นายมนัส วงษ์จันทร์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าท่ีคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
1. ดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  
2. ควบคุมการใช้จ่ายเงนิหรือทรัพย์สินของกองทุนในบัญชีจดัการหนี้ของเกษตรกร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการ 
3. เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการดำเนินงานของกองทุนในบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร  
4. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร 
5. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่เลขาธิการในการดำเนินการตามพระราชบญัญัต ิ

6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนนิการตามพระราชบัญญัต ิ

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นบัญญตัิให้เป็นอำนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้
ของเกษตรกร หรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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ผลการดำเนนิงาน 
ปีงบประมาณ 2564 
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ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มีเจตนารมณ์ในการเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาด
ปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกรเพ่ือทำแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนปรากฏในวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ของเกษตรกร โดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือคณะ เพ่ือประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ตาม ถ้าประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานหรือ
สำนักงานสาขา และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรแล้วมีสิทธิขอรับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยให้ทำ
แผนหรือโครงการฟ้ืนฟูยื่นต่อสำนักงาน 

1. จำนวนองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน 

ในปี 2563 คณะกรรมการกองทุน ได้ออกระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
องค์กรเกษตรกร โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนที่ไม่เป็นองค์กรนิติบุคคล 
ให้มีสมาชิกอย่างน้อย 50 คน ปัจจุบันมีองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน  ทั้งสิ้น 56,284 องค์กร 
สมาชิกจำนวน 5,670,659 คน 

ตารางแสดงจำนวนองค์กร สมาชิก และสัดส่วน จำแนกตามภูมิภาค 

ลำดับ ภาค  องค์กร   จำนวนสมาชิก  

1 เหนือ           17,877         1,443,061  

2 กลาง             8,711           948,162  

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ           19,563         2,467,124  

4 ใต ้           10,133           812,312  

รวม           56,284 5,670,659 
ทีม่า : ส่วนสารสนเทศ (30 ก.ย. 2564) 

 
2. การส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมขององค์กรเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา 30 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
ครบถ้วนแล้วมีสิทธิเสนอแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรขอรับการสนับสนุนจากกองทุนได้ และระเบียบ
ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการ ได้กำหนดให้องค์กรเกษตรกรสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนเป็นเงินกู้ยืม
เพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเงนิอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งก็ได้ 

กองทุนอนุมัติเงินสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกร ครั้งแรกเมื่อปี 2549 ซึ่งจนถึงปี 2564 มีการอนุมัติ
โครงการรวม 11,361 โครงการ งบประมาณ 1,194,992,422.00 บาท แยกเป็นโครงการประเภทเงินอุดหนุน 
จำนวน 9,558 โครงการ งบประมาณ 407,857,364.00 บาท และโครงการประเภทเงินกู้ยืม จำนวน 1,803 
โครงการ งบประมาณ 787,135,058.00 บาท 
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3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้กำหนดให้องค์กรเกษตรกรรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อสำนักงานตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริหารกำหนด และให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งโครงการประเภทเงินกู้ยืม จำนวน 1,803 โครงการ งบประมาณ 
787,135,058.00 บาท  

3.1 องค์กรเกษตรกร ชำระคืนเงินกองทุนครบถ้วน จำนวน 270 โครงการ เป็นต้นเงิน 89,135,216.00 บาท 
3.2 โครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและองค์กรกรชำระคืนเงินกองทุนฯ จำนวน 366โครงการ 

มียอดชำระคืนเงินในปี 2564 จำนวน 16,657,219.65 บาท 

4. จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการ 
4.1 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน
ฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563  

4.2 ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร เรื่องแนวทางการพจิารณา
แผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2564  

4.3 ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2564 



P a g e  | 16 

 

 



P a g e  | 17 

 

 



P a g e  | 18 

 

องค์กรเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ 

1. กลุ่มเกษตรกรบ้านแหลมยาง จังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด 

องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรบ้านแหลมยาง 
รหัสองค์กรเกษตรกร 6043001896 
ที่ตั้งองค์กรเกษตรกร 103/1 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
ประธานองค์กร นางสาวราตรี เอ่ียมสะอาด 
ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการ 425 คน สมาชิกท้ังหมด 2,500 คน ไม่เข้าร่วมโครงการ 2,075 คน 
ชื่อโครงการ โครงการพิเศษกิจกรรมแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร กิจกรรมแปรรูปหัวมันเป็นมัน

เส้นและกิจกรรมแปรรูปข้าวโพดเม็ดเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ ภายใต้กิจกรรมการปลูก
ข้าวและรับซื้อข้าวจากสมาชิกเพ่ือจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกแห้ง 

ประเภทโครงการ เงินกู้ยืม ปี 2562 
ผลิตภัณฑ์ การปลูกข้าวและรับซื้อข้าวจากสมาชิกเพ่ือจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกแห้ง 
งบประมาณ เป็นเงิน 15,000,000 บาท/ชำระคืน 5 ปี /คงเหลือเงินต้น 3,619,787.58 บาท  
พื้นที่การผลิต อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี อำเภอชุมแสง อำเภอหนองบัว และอำเภอบรรพตพิสัย 
ลักษณะกิจกรรม (1) เป็นกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ใน

รูปแบบการต่อยอด การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต 
(2) องค์กรเกษตรกรมีประสบการณ์และความชำนาญ และเป็นกิจกรรมการเกษตรที่
ผลิตตามแนวทางเกษตรยั่งยืน  

ประวัติความเป็นมา กลุ่มเกษตรกรบ้านแหลมยาง มีสมาชิกประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนาปลูก
ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวหอมมะลิ และข้าว กข. โดยมีพ้ืนที่ดำเนินงานหลักรวม 5 อำเภอ 
คือ อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี อำเภอชุมแสง อำเภอหนองบัว และอำเภอบรรพตพิสัย 
โดยทั่วไปเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ทั้ง 5 อำเภอ  

การดำเนินงาน 1) องค์กรดำเนินกิจกรรมรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกเพ่ือนำมาจำหน่าย เป็น
กิจกรรมหลัก และส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ผล เป็นอาชีพรองให้กบัสมาชิก  
2) องค์กรมีแผนสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพ่ิมเติมจากอาชีพหลัก โดยกำหนดในปี 
2565 จะส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพรอง ให้กับสมาชิกเพ่ือสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นและ
ชดเชยรายได้ กำหนดเป็นแบบ 3 ระยะ คือ  

2.1)    ระยะสั้น เป็นระยะที่ใช้เวลาดำเนินงานน้อย เน้นการปลูกพืชหมุนเวียนอายุสั้นที่สร้าง
รายได้ทุกวัน เรียกว่า “รายวัน”  

2.2)    ระยะกลาง เป็นระยะที่ใช้เวลา 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี  เป็นการพืชที่มีอายุ
นานกว่าระยะสั้น และใน 1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง  

2.3)    ระยะยาว เป็นระยะที่ใช้ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พืชจึงให้ผลผลิต และสามารถเก็บเกี่ยวได้
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เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด 
ปีละ 1 ครั้ง หรือเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล และเป็นอายุในการให้ผลผลิตนาน  
3) ใช้วิธีการ “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งจะใช้ข้อมูลทางการตลาดมาปรับใช้เพ่ือ
กำหนดการผลิตให้กับสมาชิกตามความต้องการของตลาด มากกว่าการผลิตที่ไม่
สามารถกำหนดราคาหรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ 

  
2. กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลบึงทับแรต  จังหวัดกำแพงเพชร 

 

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด 
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลบึงทับแรต 
รหัสองค์กรเกษตรกร 6244006011 
ที่ตั้งองค์กรเกษตรกร 9849/1 หมู่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 
ประธานองค์กร นางวันเพ็ญ บุญเครือมาก 
ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการ 15 คน สมาชิกท้ังหมด 488 คน ไม่เข้าร่วมโครงการ 473 คน 
ชื่อโครงการ เลี้ยงแพะแม่พันธุ์เพ่ือเพ่ิมยอดผลิตแพะเนื้อจำหน่ายและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
ประเภทโครงการ เงินกู้ยืม ปี 2564 
ผลิตภัณฑ์ 1) เลี้ยงแพะแม่พันธุ์ 2) ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
งบประมาณ เป็นเงิน 1,313,700.00 บาท/ชำระคืน 5 ปี  
พื้นที่การผลิต หมู่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 
ลักษณะกิจกรรม 1) แผนและโครงการต้องแสดงข้อมูลพ้ืนฐานการผลิตอย่างชัดเจน และ

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพร้อม สามารถจัดซื้อจัดหาพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์และ
ปัจจัยการผลิตตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป็นแผนและโครงการที่เน้นการเพ่ิมผลตอบแทน โดยการลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ประวัติความเป็นมา องค์กร “เกษตรกรประจำตำบลบึงทับแรต” ก่อตั้งเมือประมาณปี พ.ศ.2544 อายุ 21 
ปี โดย มีสมาชิกทั้งหมด 400 กว่าคน ในการขึ้นทะเบียนกลุ่มครั้งแรกจน ณ ปัจจุบันมี
การพ้นสภาพไปบ้างบางส่วน และเม่ือ พฤศจิกายน ปีพ.ศ.2563  

การดำเนินงาน การดำเนินงานโครงการ 
องค์กร “ เกษตรกรประจำตำบลบึงทับแรต”ได้รับแจ้งอนุมัติโครงการ “เลี้ยงแพะแม่

พันธุ์เพ่ือเพ่ิมยอดผลิตแพะเนื้อจำหน่ายและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์”ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2564  และเริ่มดำเนินโครงการจริงในช่วงเดือน มกราคม 2565 

หลังจากทำแผนงวดเงินงวดงานส่งเพ่ือขอเบิกงบประมาณจากสำนักงาน จึงเริ่ม
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆเข้าสู่ระบบของโครงการ  
ผลผลิตจากการดำเนินงาน 
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เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด 
1. แม่พันธ์แพะของโครงการทั้งหมด 180 ตัว คำนวณรอบละ 1 ตัว/รอบ ให้ผลผลิต 

2 รอบ/ปี เท่ากับจำหน่ายได้  360  ตัว/ปี โดยน้ำหนัก 20 กิโลกรัม/ตัว ราคา 105-140 
บาท/กิโลกรัม (ขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ)  

2. แม่พันธ์แพะของโครงการทั้งหมด 180 ตัว ให้มูลแพะ วันละ 50 กรัม/ตัว (ตาม
สภาพอาหาร) ให้มูลแพะประมาณ 3,285 กิโลกรัม/ปี แบ่งใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกหญ้าเน
เปียของโครงการ 50 % คงเหลือจำหน่ายได้ประมาณ 1,642.5 กิโลกรัม/ปี 

3. หญ้าเนเปียร์สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปีเก็บเกี่ยวได้5-6 ครั้งต่อปี -การเก็บ
เกี่ยว 1 ครั้ง จะได้หญ้าสด 8-10 ตัน/ไร่ -คิดเป็น 40-60 ตัน/ปี/ไร่ แบ่งใช้เลี้ยงแพะของ
โครงการ 50 % และโดยทั่วไปหญ้าเนเปียร์ขายในราคากิโลกรัมละ 1.60 บาท  

 
3. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไส้เดือนเพชรบุรี 

1. ชื่อองค์กร วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไส้เดือนเพชรบุรี 

2. รหัสองค์กรเกษตรกร  7643001472 

3. สถานที่ตั้งองค์กรเกษตรกร เลขที ่127 หมู่ที่ – ตำบล ท่าราบ อำเภอ เมือง จังหวัด  เพชรบุรี 

รหัสไปรษณีย ์ 76000   

4. ชื่อประธาน    นายณัศพงศ์ เพชรพันธ์ช่าง   โทรศัพท์   08-9176-6741 

5. สมาชิกทั้งหมดขององค์กรเกษตรกร จำนวน  152  คน  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  16  คน 

6. ประเภทงบประมาณโครงการ  เงินกู้ยืม  เงินอุดหนุน      ปีงบประมาณ 2564 

7. ชื่อโครงการ     ธนาคารไส้เดือนและผลิตปุ๋ยไส้เดือนเพ่ือจำหน่าย  

งบประมาณที่อนุมัติ   500,000.00   บาท 

8. งวดงานงวดเงิน จำนวน   5  งวด  แผนการชำระคืนเงิน    5   ปี  

9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การดำเนินงานโครงการ (output)  

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564  โอนงบประมาณ 2 งวด งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564   
  จำนวน 293,800  บาท  และงวดที่ 2 วันที่ 7 กันยายน 2564  จำนวน 206,200 บาท 

- เริ่มเลี้ยงตัวไส้เดอืนจำนวน 80 ก.ก.  
- กระจายเลี้ยง 8 อำเภอ ใน 1 เดือน เลี้ยงอำเภอละ 10 ก.ก. (40 กะละมัง)  
  1 กะละมัง ได้ ปุ๋ยไส้เดือน 5 ก.ก. ได้ตัวไส้เดือน 600 ตัว  
  40 กะละมังได้ปุ๋ย 200 ก.ก. ขาย ก.ก.ละ 7 บาท 
  ตัวไส้เดือนได้เพ่ิมจาก 10 ก.ก. เป็น 20 ก.ก. ขาย ก.ก. ละ 500 บาท 

- ผลิตภัณฑ์ มี ปุ๋ยไส้เดือน ตัวไส้เดือน น้ำหมักปุ๋ยไส้เดือน 
- รายได้ ใน 1 เดือน  
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จำหน่ายปุ๋ยไส้เดือน  8 อำเภอ x 200 ก.ก. x 7 บาท = 11,200 บาท 
จำหน่ายตัวไส้เดือน  8 อำเภอ x 20 ก.ก. x 500 บาท = 80,000 บาท 
จำหน่ายน้ำหมักปุ๋ยไส้เดือน (ผลิตตามออเดอร์ลูกค้า ยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาด) 1 อำเภอ x 2 ขวด x 
100 บาท = 200 บาท 

  - สถานที่ขาย องค์กรมีตลาดเพ่ือการจำหน่ายที่  สกก.บ้านลาด Farmer Shop สกก.เมืองเพชรบุรี 
สหกรณ์นิคมชะอำ สุคันธาของฝาก  Otop ศาลากลาง  หน้าร้านณัฐพงศ์ (หน้าวัดธ่อ) หน้าฟาร์ม 127 ถ.โพธิ์การ้อง 
อ.เมอืง ร้านสภากาแฟ (ก่อนข้ามทางรถไฟไปราชภัฎ) ร้านบ้านต้นไม้ทางไป จส. ร้านต้นไม้หน้าวัดธ่อ 

- อำเภอย่อยจะขายเองโดยจะมีลูกค้าประจำ บางส่วนจะส่งขายที่กลุ่มองค์กร(กลุ่มองค์กรรับซื้อราคาส่ง 
ก.ก. ละ 7 บาท) 

 

   

4. กลุ่มคลองสวนพัฒนาเกษตร 
 

1. ชื่อองค์กร   กลุ่มคลองสวนพฒันาเกษตร      

2. รหัสองค์กรเกษตรกร    1146000073      

3. สถานที่ตั้งองค์กรเกษตรกร เลขที่   46   หมู่ที่   4  ตำบล   คลองสวน    อำเภอ   บางบ่อ จังหวัด 

สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์   10560  

4. ชื่อประธาน นายประเชิญชัย  พัดเกิด โทรศัพท์  08 1426 4752  

5. สมาชิกทั้งหมดขององค์กรเกษตรกร จำนวน 79 คน  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 24 คน 

6. ประเภทงบประมาณโครงการ  เงินกู้ยืม  เงินอุดหนุน   ปีงบประมาณ   2564  

7. ชื่อโครงการ ปลูกข้าว และเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน  งบประมาณที่อนุมัติ 991,025.00 บาท 

8. งวดงานงวดเงิน จำนวน    2   งวด  แผนการชำระคืนเงิน   5   ปี  

9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การดำเนินงานโครงการ (output)  

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564  โอนงบประมาณ 2 งวด งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564  

จำนวน 592,544.00  บาท  และงวดที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2564  จำนวน 398,481.00 บาท 

- ปล่อยลูกปลานิลหมัน จำนวน 240,000 ตัว พร้อมทั้งซื้ออาหาร และรำข้าว   
- หว่านข้าวจำนวน 169 ไร่    
- เกิดความสามัคคีภายในองค์กร 
สถานการณ์ของโครงการในปัจจุบัน  

- หลังจากหว่านข้าวประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ที่ผ่านมา ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม เป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี โดยองค์กรเกษตรกรกลุ่มคลองสวนพัฒนาเกษตร ได้รับ
อนุมัติเงินกู้ยืมเพ่ือปลูกข้าวจำนวน 169 ไร่ ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 24 คนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
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ประมาณ 65.55 เกวียน เป็นเงิน 343,350 บาท แต่เนื่องจากการปลูกข้าวนาปีจะอยู่ในช่วงฤดูฝน และพ้ืนที่
โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รับน้ำจึงทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวนมาก ผลผลิตจึงได้ไม่
มากเท่าที่ควร เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จเกษตรกรได้ทำนาปรังต่อ และกำลังเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงมีนาคมนี้  

- ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพ่ือปล่อยปลานิล จำนวน 8 บ่อ 240,000 ตัว ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 24 
คน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมทำให้ปลาไหลไปตามน้ำเป็นจำนวนมากเกษตรกร
พยายามช่วยกันเอาตาข่ายตาถี่มาล้อมบ่อเพ่ือป้องกันปลาไหลไปตามน้ำ ปลานิลที่ยังเหลืออยู่ในบ่อ
เจริญเติบโตดี รอให้ได้ขนาดตามที่ท้องตลาดต้องการก็จะจับนำออกจำหน่ายต่อไป บางบ่ออาจมีการน็อคน้ำ
ตายไปบ้างเป็นบางส่วน เกษตรกรได้มีการปรับสภาพน้ำเพื่อรักษาปลาที่ยังเหลืออยู่ บางบ่อที่ตายหมดก็จะมี
การปรับสภาพบ่อและเตรียมบ่อเพ่ือรอปล่อยใหม่ต่อไป 

   

   
5. กลุ่มเลี้ยงปูนา 

 

1.ชื่อองค์กร   กลุ่มเลี้ยงปูนา 

2.รหัสองค์กรเกษตรกร 4462000102 

3.สถานที่ตั้งองค์กรเกษตรกร เลขที ่  49   หมู่ที ่ 10   ตำบลศรสีุข  อำเภอกันทรวชิัย  จังหวัด มหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  

44150 

4.ชื่อประธาน  นางวันเพ็ญ  นราวงศ์ โทรศัพท์  086-9309777 

5.สมาชิกทั้งหมดขององค์กรเกษตรกร จำนวน     20  คน  สมาชิกทีเ่ข้าร่วมโครงการ    20   คน 

6.ประเภทงบประมาณโครงการ    เงินกู้ยืม   เงินอุดหนุน   ปีงบประมาณ 2564 

     7.ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสุกร  งบประมาณที่อนุมัติ  1,000,000 บาท 

8.งวดงานงวดเงิน จำนวน   2   งวด  แผนการชำระคืนเงิน     5   ปี  

9.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การดำเนินงานโครงการ (output)  

-   องค์กรมีบ่อเลี้ยงปูนา เพ่ือแปรรูปและจำหน่าย รวม 20  บ่อ 

10.สถานการณ์ของโครงการในปัจจุบัน  

- เพ่ิมจำนวนและขยายบ่อเลี้ยงปูนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมปริมาณปูนา โดยการเลี้ยงเดี่ยวคนละบ่อ 

จำนวน 20 บ่อ ตามจำนวนสมาชิกทีเ่ข้าร่วมโครงการ ขนาดบ่อพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร/บ่อ โดยเลี้ยง

ในพ้ืนที่ของตัวเอง บ่อหนึ่งเลี้ยงประมาณ 20,000 ตัว อัตราการตาย 5 % ต่อบ่อ 
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- การจำหน่ายของสมาชิกแต่ละคนต่อบ่อจะแยกจำหน่ายดังนี้ 

1. จำหน่ายเป็นตัว 11,200 ตัว ประมาณ 50 ตัว/กก. คิดเป็น 224 กก./บ่อ ราคา กก. 

ละ 80 บาท คิดเป็นเงิน 17,920 บาท 

2. จำหน่ายโดยการแปรรูป 7,500 ตัว/บ่อ  50 ตัว/กก. กก.หนึ่งได้ 2 กระปุก  

กระปุกละ 100 บาท ได้ 300 กระปุก คิดเป็นเงิน  30,000  บาท 

3. จำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ 300 ตัว/บ่อ ตัวละ 40 บาท คิดเป็นเงิน 12,000  

บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 59,920 บาท/บ่อ/ปี ซึ่งสามารถชำระคืนกองทุนฯได้เฉลี่ย

คนละ 10,500  บาท/ปี 

4. การจำหน่าย ปูสดจำหน่ายให้ลูกค้าท่ัวไป และมีพ่อค้าคนกลางมารับที่บ่อ  

ออกจำหน่ายในงานจังหวัดเคลื่อนที่ และขายออนไลน์ใน “เพจมันปูนายาหลาน” 

5. โฆษณาผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่น เพื่อขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น ตลาดออนไลน์  

เช่น Facebook  line  

- องค์กรยังคงดำเนินการกิจกรรมเลี้ยงปูนาและแปรรูปเพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง 

 
 

6. กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทเลย (กพ.ทล)                         
 

1. ชื่อองค์กร   กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทเลย(กพ.ทล)                        .                                                                                        

2. รหัสองค์กรเกษตรกร   4258000051                                             ด 

3. สถานที่ตั้งองค์กรเกษตรกร 109 หมู่ที ่ 1  ตำบล  สานตม   อำเภอ   สานตม   จังหวัด   เลย ด          

 รหัสไปรษณีย ์ 42160   ด 

4. ชื่อประธาน  ว่าที่ ร.ต.อาวุธ โกษาจันทร์            โทรศัพท์   0818738236               ด 

5. สมาชิกทั้งหมดขององค์กรเกษตรกร จำนวน   67   คน  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ    9   คน 

 ประเภทงบประมาณโครงการ  เงินกู้ยืม  เงินอุดหนุน      ปีงบประมาณ  2564       ด 

6. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมอาชีพการปลูกโกโก้                 .                                                                

7. งบประมาณที่อนุมัติ         500,000        บาท 

8. งวดงานงวดเงิน จำนวน    5   งวด  แผนการชำระคืนเงิน    6    ปี  

9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การดำเนินงานโครงการ (output)  

ผลผลิต(output)  ต้นโกโก้ จำนวน 2,000 ต้น บ่อขนาดกว้าง 8 ยาว 16 ลึก 3 เมตร จำนวน 1  บ่อ                                                                

10. สถานการณ์ของโครงการในปัจจุบัน  

     องค์กรเกษตรกรยังดำเนินกิจกรรมอยู่ ปัจจุบันต้นโกโก้จำนวน 2,000 ต้น อยู่ในช่วงการเจริญเติบโต  
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ปัญหาอุปสรรค ทางองค์กรต้องพบกับปัญหาอุณหภูมิที่ร้อน ทำให้ต้องดูแลเรื่องระบบน้ำให้ดีและ เพราะ

เรื่องระบบน้ำนั้นสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้นโกโก้ในช่วงแรกนั้นต้องพ่ึงพาน้ำเป็นหลักขาดน้ำไม่ ได้ และ

อีกปัญหาอุปสรรคที่เจอคือ ปัญหาแมลงต่างๆ แมลงเต่าทอง ด้วงปีกแข็ง หนอน เพลี้ยอ่อน และมวนโกโก้ 

ฯลฯ กัดกินใบโกโก้และลำต้น ทำให้ต้นโกโก้เจริญเติบโต้ได้ช้า และเสี่ยงต่อการตาย  

       วิธีแก้ปัญหาขององค์กรคือ ต้องดูแลระบบน้ำอย่างสม่ำเสมอให้ทั่วถึงทุกต้น หากเสียหายต้องทำการ

ซ่อมโดยด่วน แล้วใช้ถุงพลาสติกคลุมใบในช่วงแรก เพ่ือกันแมลงต่างๆกัดกินใบ และลำต้น 

     

7. กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านบกปุย 
1. ชื่อองค์กร  กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านบกปุย 
2. รหัสองค์กร  8260000016 
3. สถานที่ตั้งองค์กรเกษตรกร เลขที ่1/2 หมู่ที ่1 ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา 

รหัสไปรษณีย ์82120 
4.  ชื่อประธาน นายจรวย ปานทอง โทรศัพท์  088-4464757 

5.  สมาชิกท้ังหมดขององค์กรเกษตรกร จำนวน  30  คน  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  20  คน 

6.  ประเภทงบประมาณโครงการ  เงินกู้ยืม  เงินอุดหนุน      ปีงบประมาณ 2564 

7.  ชือ่โครงการ  โครงการเลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้างรายได้บ้านบกปุย (เลี้ยงโคและเลี้ยงแพะ) 

    งบประมาณที่อนุมัติ   730,000.00 บาท  

8.  งวดงานงวดเงิน  3 งวด    แผนการชำระคืนเงิน  10  ปี 

9.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การดำเนินงานโครงการ (output)  

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 โอนงบประมาณ 3 งวด  
- งวดที่ 1 จำนวนเงิน 245,000.00 บาท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  
- งวดที่ 2 จำนวนเงิน 240,000.00 บาท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
- งวดที่ 3 จำนวนเงิน 245,000.00 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
- มีกิจกรรมการเลี้ยงโคจำนวน 14 ตัว ได้จัดซื้อครบตามแผนโครงการแล้ว 
- มีกิจกรรมการเลี้ยงแพะจำนวน 26 ตัว ได้จัดซื้อครบตามแผนโครงการแล้ว  
- มีหน่วยงานปศุสัตว์เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้อบรมการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ให้กับกลุ่มองค์กร 

    10.  สถานการณ์ของโครงการในปัจจุบัน 
- กลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมอยู่โดยเป็นไปตามแผนโครงการ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
- กิจกรรมโคในปัจจุบันโคตัวเมียที่จากโครงการ ได้ลูกแล้ว  2 ตัว  โคอยู่ รวมมีโคท้ังหมด 16 ตัว และตั้งท้องอีก 

3 ตัว  โดยทั้งหมดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและตัวอ่ืนๆอยู่ระหว่างเตรียมผสมพันธุ์  
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- กิจกรรมเลี้ยงแพะในปัจจุบันแพะที่ได้รับจากโครงการ ได้ลูกแล้ว  12 ตัว รวมมีแพะทั้งหมด 38 ตัว  และตั้ง
ท้องอีก 10 ตัว โดยทั้งหมดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและตัวอ่ืนๆอยู่ระหว่างเตรียมผสมพันธุ์ 

- นอกจากนี้สมาชิกมีการนำมูลโคและมูลแพะ มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนสารเคม ีและจำหน่าย 
- สมาชิกในกลุ่มมีแปลงหญ้าเนเปียร์  สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ และจำหน่ายท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์หากมีคน

ต้องการ 
- กลุ่มมีหญ้าเนเปียร์หมักไว้ใช้เพิ่มเติม 
- กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจากกรมปศุสัตว์ ให้คำแนะนำและความรู้ในการ 

กิจกรรมในอนาคต ของกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านบกปุย 
- จำหน่ายอาหารผงสำเร็จรูป ใช้สำหรับโคและแพะ 
- จำหน่ายยารักษาโรค โคและแพะ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือรักษาได้ทันที 
- มีการขยายปลูกหญ้าแพงโกล่าเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นอาหารและจำหน่าย 

 
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านบกปุย ได้จัดตั้งองค์กรเมื่อปี 2560 โดยเริ่มต้นเกิดการรวมตัวกันของเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสัตว์

ในพ้ืนที่ตำบลบกปุย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการต่อยอดจากโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
งบอุดหนุนเป็นเงิน 30,000.00 บาท โครงการพันธุ์โคขุนบ้านบกปุย  ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อขยายกิจกรรมการเลี้ยง
โคให้มีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ให้จำนวนโคเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2564 ทางกลุ่มองค์กรจึงของบประมาณประมาณงบ
กู้ยืม เป็นเงิน 730,000.00 บาท เพ่ือนำมาขยายฐานการผลิตโคให้มากขึ้นและนำมาต่อยอดกิจกรรมการเลี้ยงแพะที่ทาง
กลุ่มได้มีการเริ่มไว้แล้ว กลุ่มองค์กรมีความเข็มแข็งมากมีแปลงหญ้า มีแหล่งน้ำชลประทาน กลุ่มมีความช่วยเหลือซึ่งกัน 
มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โคและแพะมีความสมบูรณ์ปัจจุบันมีลูกโคแล้ว 2 ตัว แม่โคอยู่ระหว่าง
ตั้งครรภ์อีก 5 ตัว ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมผสมพันธุ์ ในส่วนของแพะก็มีลูกแล้ว 12 ตัว อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ 10 ตัว 
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมผสมพันธุ์ กิจกรรมที่ทางกลุ่มได้ดำเนินการนอกจากการเลี้ยงโคและการเลี้ยงแพะ ยังมี
กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น นำมูลโคและมูลแพะ มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนสารเคมี การปลุกหญ้าเนเปียร์เพ่ือนำมาเป็นอาหาร 
การมักหญ้าเนเปียร์ไว้ใช้ และอ่ืน ๆ โดยทางกลุ่มทำไว้สำหรับใช้เองที่เหลือจากนั้นนำไปขายเพ่ือเป็นรายได้อีกช่องทาง
หนึ่ง นอกจากนี้ในอนาคตทางกลุ่มได้มีความคิดที่พัฒนากลุ่มให้มีความยั่งยืนโดยเพ่ิมกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น อาหารผง
สำเร็จรูป ใช้สำหรับโคและแพะ ยารักษาโรค โคและแพะ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือรักษาได้ทันที  การขยายปลูก
หญ้าแพงโกล่า เพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นอาหารและจำหน่าย  
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ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
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ด้านการจัดการหน้ีของเกษตรกร  
1. ข้อมูลด้านทะเบียนหนี้เกษตรกร 

เกษตรกรที่เป็นหนี้จะได้รับการช่วยเหลือจาก กฟก. ต้องมี คุณสมบัติถูกต้องตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ และประกาศกำหนดไว้ โดยในเบื้องต้นจะต้องเป็นเกษตรกรสมาชิกองค์กรเกษตรกร เป็นหนี้ในระบบ      
อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงจะสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ต่อสำนักงานสาขาจังหวัด      
ที่องค์กรเกษตรกรที่ตนเองสังกัดตั้งอยู่ กฟก. เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตั้งแต่ปี 2546 มีเกษตรกรมาทำการ 
ขึ้นทะเบียน ดังนี้ 

ลำดับ สถาบันการเงิน 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 
ราย บัญชี จำนวนเงิน(บาท) 

1 ธ.ก.ส. 301,300 463,604 60,861,254,192.13 
2 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) 171,939 238,584 23,695,464,613.52 
3 ธนาคารพาณิชย์ 18,978 21,557 15,810,565,301.93 
4 นิติบุคคลฯ 20,809 24,369 6,765,812,767.29 
5 โครงการส่งเสริมของรัฐ 20,353 23,907 1,059,590,517.84 
6 อ่ืนๆ 5,067 5,486 623,615,784.30 
รวม 538,446 777,507 108,816,303,177.00 
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2. การชำระหนี้แทนเกษตรกร 
 เมื่อเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เกษตรกรจะได้รับสิทธิจัดการหนี้จาก กฟก. 
แต่ ไม่ ใช่ เป็ นการผูกมั ดในทางกฎหมาย เนื่ องจากการจะได้ รับการชำระหนี้ แทนหรือไม่นั้ น ขึ้นอยู่ กับว่า                                   
สถาบันเจ้าหนี้จะยินยอมให้  กฟก. ชำระหนี้ แทนตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้หรือไม่ประกอบกับเกษตรกร                     
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  กฟก. กำหนดเป็นสำคัญ โดย กฟก. เริ่มชำระหนี้แทนเกษตรกร             
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาผลการดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 

2.1)   การชำระหนี้แทนเกษตรกร (ทั้ง NPL และ NPA) 
ลำดับ เจ้าหนี้ ราย สัญญา ยอดชำระ (บาท) 

1 สหกรณ์ 22,408 22,757 4,327,857,823.21 

2 ธ.ก.ส. 3,472 3,482 993,352,284.09 
3 ธนาคารพาณชิย์ 3,268 3,323 1,325,085,177.01 
4 นิติบุคคล 718 729 393,431,457.56 
5 เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกซ้ือทรัพย์ไว้ (NPA) 508 529 344,896,115.48 
รวม 30,374 30,820 7,384,622,857.34 

 

หมายเหตุ  เกษตรกรทีไ่ดร้ับการรับชำระหนี้แทนและซื้อทรัพย์คนืท้ังหมด จำนวน 30,374 ราย 30,820 สัญญา 
  แต่จำนวนรายที่ชำระหนี้แทนจริง จำนวน 29,822 ราย 30,820 สัญญา สาเหตุที่ลดลงเนื่องจาก 

1.1 เกษตรกรทีไ่ดร้ับชำระหนี้ 1 สถาบันเจ้าหนี้ จำนวน 28,876 ราย 28,876 สัญญา 
1.2 เกษตรกรทีไ่ดร้ับชำระหนีม้ากกว่า 1 สถาบันเจ้าหนี้ จำนวน 771 ราย 1,588 สัญญา 
1.3 เกษตรกรทีไ่ดร้ับชำระหนีส้ถาบันเดียวกัน แต่มีหนีม้ากกว่า 1 บัญชี  

 จำนวน 175 ราย 356 สัญญา 
 

2.2)   การจำแนกประเภทตามหลักประกันที่ กฟก. ชำระหนี้แทน  
        (จำแนกสัญญาทุกสถาบันเจ้าหนี้) 

 

ลำดับ หลักประกัน ราย สัญญา ยอดชำระ(บาท) 

1 บุคคลค้ำประกัน 14,190 14,446 984,742,256.59 
2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน 14,208 14,600 5,825,404,653.99 
3 หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน 1,424 1,774 574,475,946.77 
รวม 29,822 30,820 7,384,622,857.34 
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2.3)   การชำระหนีแ้ทนเกษตรกร แยกตามปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564) 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ผลการชำระหน้ีแทน 
NPLs NPA รวม 

ราย สัญญา 
จำนวนเงิน 
(บาท) 

ราย สัญญา 
จำนวนเงิน 
(บาท) 

ราย สัญญา 
จำนวนเงิน 
(บาท) 

2549 407 408 36,981,244.29 - - - 407 408 36,981,244.29 

2550 1,808 1,814 266,986,163.93 - - - 1,808 1,814 266,986,163.93 
2551 1,498 1,500 251,859,669.54 - - - 1,498 1,500 251,859,669.54 
2552 6,170 6,177 1,369,985,790.28 4 4 3,094,529.00 6,174 6,181 1,373,080,319.28 

2553 2,530 2,531 618,956,600.60 107 107 
52,139,381.1

8 
2,637 2,638 671,095,981.78 

2554 4,466 4,467 833,056,546.64 6 6 3,620,371.00 4,472 4,473 836,676,917.64 

2555 3,886 3,893 612,837,034.97 85 98 
52,586,027.0

4 
3,971 3,991 665,423,062.01 

2556 3,808 3,817 819,276,539.68 140 140 
83,188,400.0

6 
3,948 3,957 902,464,939.74 

2557 3,224 3,226 638,943,518.80 85 86 
73,568,472.1

1 
3,309 3,312 712,511,990.91 

2558 159 159 49,341,478.13 14 14 
11,769,431.6

3 
173 173 61,110,909.76 

2559 73 73 36,660,157.43 9 9 5,718,211.92 82 82 42,378,369.35 

2560 313 314 139,811,173.04 1 1 2,500,000.00 314 315 142,311,173.04 

2561 279 279 74,729,882.46 - - - 279 279 74,729,882.46 

2562 230 230 130,555,184.76 - - - 230 230 130,555,184.76 

2563 424 425 298,404,410.68 8 8 9,627,038.80 432 433 308,031,449.48 

2564 977 978 861,341,346.64 56 56 47,084,252.74 1,033 1,034 908,425,599.38 

รวม 30,252 30,291 7,039,726,741.86 515 529 344,896,115.48 30,767 30,820 7,384,622,857.34 
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3. การโอนหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นของกองทุน 
 สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้ให้แก่สถาบันเจ้าหนี้แทนเกษตรกรแล้ว
เกษตรกรต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์ให้กับ กฟก. ปัจจุบันได้มีการโอนหลักทรัพย์เรียบร้อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564จำนวน 
15,754 ราย 23,392 แปลง รวมเนื้อที่ 165,000 ไร่ 2 งาน 42.7 ตารางวา รายละเอียดดังนี้ 
 3.1)  หลักประกันที่ได้มาจากการชำระหนี้แทนเกษตรกร (NPLs) จำนวน 15,287 ราย 
  

ประเภทสินทรัพย์ 
ที่เป็นหลักประกัน 

กุมภาพันธ์ 2549 – วันที่ 30 กันยายน 2564 
จำนวน 
(แปลง) 

เนื้อที ่
ไร ่ งาน ตารางวา 

โฉนดที่ดิน 19,680 129,202 1 88.5 
ตราจอง 23 215 2 22.4 
น.ส. 3 475 7,179 0 85.2 
น.ส. 3 ก. 2,525 23,752 0 50.2 
น.ส. 3 ข. 16 166 1 24.0 
ส.ป.ก. 15 60 3 36.8 
บ้าน 14 0 0 0.0 
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 2 0 0 0.0 
รวม 22,750 160,576 2 7.1 

 
 

3.2)   หลักประกันที่ได้มาจากการซื้อทรัพย์คืน (NPA) จำนวน 467 ราย 
 

ประเภทสินทรัพย์ 
ที่เป็นหลักประกัน 

กุมภาพันธ์ 2549 – วันที่ 30 กันยายน 2564 
จำนวน 
(แปลง) 

เนื้อที ่
ไร่ งาน ตารางวา 

โฉนดที่ดิน 499 3,092 2 39.7 
น.ส. 3 19 364 3 7.0 
น.ส. 3 ก. 124 966 2 88.9 
รวม 642 4,424 0 35.6 
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4. การปิดบัญชีชำระหนี้คืนให้ กฟก. ของเกษตรกร 
 4.1)   การยื่นคำขอปิดบัญชี 
  สำนักงาน กฟก. ได้รับคำขอแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีจากเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วนตาม
สัญญา จำนวนทั้งสิ้น 9,641 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   

ลำดับ ประเภทการขอปิดบัญช ี
จำนวนที่ย่ืนปิดบัญชี (ราย) 

ปิดบัญชีแล้ว 
(ราย) 

คงเหลือ 
(ราย) 

หลักทรัพย ์ บุคคลค้ำ หลักทรัพย์ บุคคลค้ำ หลักทรัพย์ บุคคลค้ำ 

1 เข้าเกณฑป์ิดบัญชี 7,102 2,526 6,723 1,877 379 649 

2 ไม่เข้าเกณฑ์ปดิบัญชี 13 0 0 0 13 0 

รวม 7,115 2,526 6,723 1,877 392 649  

 

  4.2)   การโอนคืนหลักประกันให้กับเกษตรกรที่ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
  สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้ดำเนินการรับชำระหนี้เพ่ือปิดบัญชีและ
โอนหลักทรัพย์ค้ำประกันคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8,600 ราย แยกเป็น  กรณีบุคคลค้ำ
ประกัน จำนวน 1,877 ราย กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จำนวน 6,723 ราย จำนวน 9,769 แปลง 

 
 
 
 
 

ประเภทสินทรัพย์ 
ที่เป็นหลักประกัน 

มีนาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2564 
จำนวน 
(แปลง) 

เนื้อที ่
ไร ่ งาน ตารางวา 

โฉนดที่ดิน 8,423 58,999 3 32.8 
ตราจอง 9 85 0 65.7 
น.ส. 3 218 3,371 1 83.7 
น.ส. 3 ก. 1,109 10,363 3 93.8 
น.ส. 3 ข. 6 92 3 95.0 
บ้าน (หลัง) 3 0 0 0.0 
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 1 0 0 0.0 
รวม 9,769 72,913 1 71.0 

หมายเหตุ :  หนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดมีเนื้อท่ีประมาณ 38.50 ตารางเมตร สูง 2.45 เมตร 
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5. การชำระหนี้คืนกองทุนจากเกษตรกร 
 5.1)  การโอนเงินชำระหนี้คืนให้ กฟก. ของเกษตรกร 
 

ปีงบประมาณ 
รายการโอนเข้าบัญชี 
จำนวนรายการ จำนวนเงิน (บาท) 

ปี 2549 5 14,205.93 
ปี 2550 638 4,761,437.87 
ปี 2551 1,615 13,225,941.83 
ปี 2552 1,842 15,581,318.82 
ปี 2553 4,853 38,625,543.40 
ปี 2554 6,984 64,515,398.46 
ปี 2555 9,050 82,528,361.36 
ปี 2556 11,387 107,235,601.53 
ปี 2557 12,870 131,538,334.96 
ปี 2558 12,892 172,730,909.92 
ปี 2559 12,024 197,731,057.26 
ปี 2560 12,259 234,415,439.10 
ปี 2561 13,041 258,308,960.20 
ปี 2562 13,206 283,496,369.35 
ปี 2563  9,590 220,954,613.31 
ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที ่30 ก.ย. 2564) 8,481 187,573,561.53 
รวมเงินที่รับชำระคืนจากเกษตรกร 130,737 2,013,237,054.83 

 หมายเหตุ  จำนวนรายการรับชำระเป็นไปตามรายงานทางการเงิน (statement) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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ด้านการบรหิารสำนักงาน 
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ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ 
 

1. การบริหารอัตรากำลัง 
 1.1 การบริหารอัตรากำลังพนักงานสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

ได้ควบคุมและจัดอัตรากำลังให้สอดคล้องตามภารกิจและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
 1.2 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

ได้ควบคุมและจัดอัตรากำลังลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์และแม่บ้าน) ลูกจ้าง
โครงการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร และลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ฯ ให้
สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน 
 

2. การบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ และแผนปฏิบัติงานประจำปี 
 2.1 ปรับปรุงและประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยโครงสร้าง
และการบริหารงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 
 2.2 ปรับปรุงและประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยบัตรประจำตัว
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจัดการหนี้ อนุกรรมการจังหวัด  และเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2564 
 2.3 ปรับปรุงและประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 

2.4 จัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องหลักเกณฑ์การประกัน
สุขภาพของลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563 

2.5 จัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องกำหนดอัตราตำแหน่ง
พนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และแก้ไขปัญหาอัตรากำลังให้เหมาะสม (ฉบับที่ 2) 
 2.6 ดำเนินการประเมินผลการทดลองงานพนักงานในตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 คน เสร็จสิ้นตาม
ระเบียบ 
 2.7 ดำเนินการสรรหาเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร มีมติคัดเลือกและแต่งตั้งโดยสมบูรณ์ตามระเบียบ 
 2.8 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.9 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน หรือหัวหน้า
สำนักงานสาขา จำนวน 25 คน 
 2.10 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 200 อัตรา 
 2.11 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานสำนักกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร 
จำนวน 2 อัตรา 
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2.12 การจัดทำสัญญาจา้งลูกจ้างทั่วประเทศ 
1) ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป จำนวน 171 คน 
2) ลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์และแม่บ้าน) จำนวน 85 คน 
3) ลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู 

และพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 จำนวน 200 คน 
4) ลูกจา้งโครงการปฏิบัติงานสำนักกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 คน 
 

2.13 การจัดทำบัตรประจำตัว 
1) บัตรพนักงาน ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์และแม่บ้าน) ลูกจ้าง

โครงการ ตำแหน่งนิติกร ลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

2) บัตรกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจัดการหนี้ฯ และอนุกรรมการจังหวัด 
2.14 การจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าครองชีพ และค่าเบี้ยเสี่ยงภัย ของพนักงานและลูกจ้างทั่วประเทศ2.15 
การจัดทำสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง 

1) ค่ารักษาพยาบาล 
2) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 
3) การซื้อประกันสุขภาพของลูกจ้าง 
4) จัดทำคำสั่งตรวจสอบบ้านเช่าและตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งของพนักงานเพ่ือประกอบการเบิกค่า

เช่าบ้านและค่าขนย้ายสิ่งของ 
5) การแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (การขอกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 

 2.16 ประเมินผู้ยื่นคำร้องกรณีอายุ 60 ปี ขออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก จำนวน 1 คน 
 2.17 ดำเนินการโครงการจัดหาโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคล และคำนวนเงินเดือนบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.18 ดำเนินการจัดทำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ดังนี้ 
 1) ออกประกาศสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 ฉบับ  
 2) ออกหนังสือสั่งการแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จำนวน 22 ฉบับ 
 3) ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอำนวยการ 
 

1. งานตามภารกิจหลัก 
 (1) การปรับปรุงแก้ไข สถานะองค์กรเกษตรกร และสถานะสมาชิกเกษตรกร ที่สำนักงานสาขาจังหวัด โดย
นายทะเบียน นำส่งของเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จ 
 (2) การดำเนินโครงการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center (IDC) และดำเนินการย้ายเครื่อง Server อุปกรณ์ 
Network พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถใช้งานระบบได้เป็นปกติ 
 (3) จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) สำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server) ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 (4) ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ กฟก. ดำเนินการ
ต่ออายุบริการเรียบร้อยแล้ว 
 (5) การจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำนักงาน www.frdfund.org ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 (6) การบริหารเว็บไซต์ ของ กฟก. ทำการเพ่ิมเมนูหลัก  และเมนูย่อย  
 (7) การสำรองข้อมูลระบบงาน ของ กฟก. วันละ 1 ครั้ง /สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 (8) กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์ การกำหนดมาตรฐานซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ของสำนักงาน  
 (9) การกำหนดสิทธิเข้าใช้ระบบสารสนเทศ  ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กฟก. ของ
ลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ของ 77 จังหวัด จำนวน 200 คน ดำเนินการแล้วเสร็จ
และแจ้งสำนักงานสาขาจังหวัดทาง webmail เรียบร้อยแล้ว 
 (10) ดำเนินการเช่าพื้นที่ Hosting สำหรับเว็บไซต์ FRDFUND.ORG กฟก. ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว  
 (11) ดำเนินการการต่ออายุบริการโดเมนเนมชื่อ FRDFUND.NET, FRDFUND.INFO, FRDFUND.ORG  
(จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์) ของ กฟก. ประจำปี 2564  เรียบร้อยแล้ว 
 (12) ดำเนินการต่อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส (Kaspersky) จำนวน 393 ลิขสิทธิ์ ทั้ง
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้ว 
 (13) การปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย และการสื่อสาร ของ กฟก. ประจำปี 2564 โดยการเปิดใช้งาน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำสำนักงานสาขา 81 สาขา ตามนโยบายพัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย การสื่อสารข้อมูล  
ระดับสาขาจังหวัด และภูมิภาค เพ่ือรองรับการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย โดยได้ดำเนินการส่งมอบหมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมเครื่องโทรศัพท์ ผู้ใช้งานสาขาจังหวัดใช้บริการเครือข่ายได้เป็นปกติ 
 (14) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 13 รายการ ได้ดำเนินการจัดส่งและติดตั้ง
ให้กับสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้ว 
 (15) โครงการจัดจ้างสแกนเอกสารสำนักอำนวยการ เข้าระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (DMS) ของสำนักงาน 
เรียบร้อยแล้ว 
 (16) การจัดหาระบบ Video conference สำรอง (Zoom meeting) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 (17) ดำเนินการปรับปรุงหน้าเพจเว็บไซต์ และนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน (www.frdfund.org)  เพ่ือ
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 และนำส่งแบบประเมินให้ สำนักงาน ป.ป.ช. และ
ได้รับการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
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ส่วนบริการกลาง สำนักอำนวยการ 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเพ่ือ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

1.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ลำดับ

ที ่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน 
(เรื่อง) 

จำนวนเงินงบประมาณ จำนวนเงินตามสัญญา 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 112 เรื่อง 30,921,070.97 บาท 30,834,243.95 บาท 
2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 
5 เรื่อง 10,993,316.00 บาท 10,721,786.00 บาท 

3 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1 เรื่อง 3,440,000.00 บาท 3,200,000.00 บาท 
รวม 118 เรื่อง 45,354,386.97 บาท 44,756,029.95 บาท 

จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 118 เรื่อง จำนวนงบประมาณ 45,354,386.97 บาท จำนวนเงินตามสัญญา 
44,756,029.95 บาท แยกเป็น วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 112 เรื่อง รวมเป็นเงิน 30,336,158.95 บาท รองลงมา 
คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 เรื่อง      รวมเป็นเงิน 10,721,786.00 บาท และลำดับ
ถัดไป คอื วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1 เรื่อง รวมเป็นเงิน 3,200,000.00 บาท 

  2. ร้อยละของจำนวนแผน/โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ 
1 วิธีเฉพาะเจาะจง 112 เรื่อง 94.91 
2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เรื่อง 4.24 
3 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1 เรื่อง 0.85 

รวม 118 เรื่อง 100.00 

  จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 118 เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง 
จำนวน 112 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.91 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 4.24 และลำดับถัดไป คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.85 
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3.  ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินตามสัญญา (บาท) ร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 30,834,243.95 บาท 94.91 
2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,721,786.00 บาท 4.24 
3 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 3,200,000.00 บาท 0.85 

รวม 44,756,029.95 บาท 100.00 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรมีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 44,756,029.95 บาท พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 30,834,243.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.91รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 10,721,786.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.24 และลำดับถัดไป คือ วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป เป็นเงิน 3,200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.85 

4. แสดงจำนวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็นรายเดือน 

เดือน 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 

รวม 

ต.ค.-63  15,908,823.70   -     -     15,908,823.70  
พ.ย.-63  4,546,652.44   -     -     4,546,652.44  
ธ.ค.-63  501,928.44   -     -     501,928.44  
ม.ค.-64  1,100,932.33   -     -     1,100,932.33  
ก.พ.-64  149,409.10   -     -     149,409.10  
มี.ค.-64  1,307,920.41   -     -     1,307,920.41  
เม.ย.-64  2,063,117.13   -     -     2,063,117.13  
พ.ค.-64  498,085.00   6,985,816.00   -    7,497,597.00 
มิ.ย.-64  2,217,626.14  738,520.00   3,200,000.00 6,172,646.14 
ก.ค.-64  540,041.02   -     -     540,041.02  
ส.ค.-64  300,800.58   -     -     300,800.58  
ก.ย.-64  1,668,711.66   2,997,450.00   -     4,666,161.66  
รวม  30,834,243.95   10,721,786.00   3,200,000.00 44,756,029.95  
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5. โครงการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ (บาท) 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง  1 โครงการ 5,000,000.00 บาท 
2 วิ ธี ป ระกวดราคา อิ เล็ กท รอนิ กส์  (e-bidding) 5 

โครงการ 
        40,906,100.00 บาท 

3 วิธีคัดเลือก 1 โครงการ 3,000,000.00 บาท 
รวม 48,906,100.00 บาท 
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การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/ผู้ใช้บริการประจำปีบัญชี 2564 

ตารางท่ี 1  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการของสำนักงานฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานฯ ทั้งด้านจัดการหนี้
และด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ( =4.45, S.D.=.431) 
และค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจ) และระดับ 
5 (พึงพอใจมาก) อยู่ที่ร้อยละ 96 ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ เมื่อดูที่ค่า ratio เพ่ือ
เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและผลการปฏิบัติจริง พบว่าเกษตรกรด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร มี
ค่า ratio เท่ากับ 1.01 เกษตรกรด้านการจัดการหนี้สินมีค่า ratio เท่ากับ 0.99 และเมื่อมองภาพรวมพบว่าค่า ratio 
มีค่าเท่ากับ 1 แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ เท่ากันกับความคาดหวังที่ผู้เกษตรกรคาดหวังไว้กับ
สำนักงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ ความพึงพอใจ แรงจูงใจและ
ความผูกพันธ์ 

ความคาดหวัง 
  

ผลการปฏิบัติ
จริง 

Ratio 

 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

 ค
่าเฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
  

เกษตรกรด้าน
การจัดการ
หนี้สิน 

91.0 4.45 - - 88.9 4.43 86.7 4.42 0.99 

เกษตรกรด้าน
การฟื้นฟูและ
พัฒนาอาชีพ
เกษตรกร 

94.0 4.45 - - 82.1 4.42 83.0 4.44 1.01 

       รวม 96.0 4.45 67.4 3.67 86.3 4.42 85.1 4.43 1.00 
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   ตารางท่ี 2  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจ) และระดับ 5 (พึงพอใจมาก) หน่วยงานราชการอยู่ในระดับมีความ
พึงพอใจมาก (=4.39, S.D.=.445 ร้อยละ 97.8) ธนาคารอยู่ในระดับ  มีความพึงพอใจมาก (=4.50, S.D.=.548 
ร้อยละ 93.2) และผู้ร่วมค้าอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด ( =4.90, S.D.=.123 ร้อยละ 90.9) ด้านแรงจูงใจ
และความผูกพันของพนักงานมีความพึงพอใจมาก(ร้อยละ 67.4 =3.67, S.D.=.412)  โดยภาพรวมด้านแรงจูงใจ
อยู่ในระดับมีความ   พึงพอใจมาก (ร้อยละ 64.3 =3.67, S.D.=.431) ภาพรวมด้านความผูกพันมีความพึงพอใจ
มาก เช่นกัน (ร้อยละ 47.7 =3.51, S.D.=.538)   

ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ เมื่อดูที่ค่า ratio เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างความ
คาดหวังและผลการปฏิบัติจริง พบว่า ผู้ร่วมค้ามีค่า ratio สูงสุด (1.01) ขณะที่พนักงานมีค่า ratio ต่ำสุด (.94) และ
เมื่อมองภาพรวมพบว่าค่า ratio มีค่าเข้าใกล้ 1 (0.98) แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ มีความ
ใกล้เคียงหรือเกือบจะเท่ากันกับความคาดหวังที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการคาดหวังไว้กับสำนักงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ ความพึงพอใจ แรงจูงใจและ
ความผูกพันธ์ 

ความคาดหวัง 
  

ผลการปฏิบัติ
จริง 

Ratio 

 
ร้อ

ยล
ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

 ค
่าเฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
  

หน่วยงาน
ราชการที่
เก่ียวข้อง 

97.8 4.39 - - 93.5 4.28 91.3 4.24 0.99 

ธนาคาร 93.2 4.50 - - 93.2 4.50 90.9 4.36 0.97 
ผู้ร่วมค้า 100 4.90 - - 100 4.76 100 4.81 1.01 
พนักงาน - - 67.4 3.67 73.7 4.00 62.1 3.75 0.94 
       รวม 97.0 4.60 67.4 3.67 90.1 4.39 86.1 4.29 .98 
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ตารางท่ี 3      เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานฯ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ 2563   2564 

    
ด้านจัดการหนี้ 4.36 4.45 
การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 4.38  4.45 

รวม 4.37  4.45 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  - 4.39 
ธนาคาร - 4.50 
ผู้ร่วมค้า 4.76 4.90 
พนักงาน 3.58 3.67 

  จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานฯ ของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ผู้รับบริการระหว่างปีบัญชี 2563 และ 2564 พบว่ามีความพึงพอใจสูงขึ้นในทุกด้าน (หน่วยงานราชการ 
และธนาคาร ไม่มีการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในปี 2563) 

 
ตารางท่ี 4      แนวทางลดปัญหาและเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของเกษตรกร 

         ด้านการจัดการหนี้สิน 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. การจัดการหนี้มีความ
ล่ า ช้ า  ไ ม่ ทั น ต่ อ ค ว า ม
เดือดร้อนของเกษตรกร 

 1. ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัตงิานให้รวดเร็วยิ่งขี้นและสามารถปฏบิัติได้ 
 2. ต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ให้ทราบทัง้ พนักงานฯ และ
เกษตรกร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

2.งบประมาณด้านจัดการ
หนี้น้อยเกินไป แก้ปัญหาได้
ไม่ทั่วถึง 

1. ต้องทำการศึกษาและวางแผนทางด้านงบประมาณด้านจัดการหนี้ และมีแผนงานที่
ชัดเจนในการงบประมาณนี ้

3.ควรมีการเผยแพร่ข่าวสาร
ให้เกษตรกรเข้าใจและทั่วถึง
ยิ่งขึ้น 

1. ฝ่ายประชาชาสัมพันธ์ต้องมีแผนทีช่ัดเจนในการประชาสัมพนัธ์ทั้งช่องทางเนื้อหา 
และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ตอ้งมีความหลากหลาย รวดเร็ว และทั่วถึง 

4.การคืนหลักประกันหนี้
ล่าช้า 

1. ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการให้รวดเร็วขึ้น 
2. พนักงานควรลงพื้นที่พบปะเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหา และชี้แจง
ประชาสัมพนัธ ์

5.สถานที่สำนักงานฯ คับ
แคบไม่สะดวก 
 

1. ควรวางแผนการจัดสถานที่ให้เหมาะสม รองรับเกษตรกรไปติดต่อจำนวนมากพร้อม 
ๆ กัน  
2. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสถานที่ ให้กว้างขวางขึ้น  ให้มีความ
สะดวกสบาย ให้เป็นสัดส่วนเพื่อรองรับบริการของสมาชิก และเป็นของตนเอง มีโต๊ะ 
เก้าอ้ี ให้เพียงพอกับสมาชิก 
3. ใช้ระบบออนไลน์ เช่น การนัดหมายทางออนไลน์ การทำกิจกรรมต่างๆ ทางออนไลน์ 
เป็นต้น เพื่อลดความแออัดของสำนักงาน 
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ตารางท่ี 5  แนวทางลดปัญหาและเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการฟ้ืนฟูและ 
  พัฒนาเกษตรกร 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. เงินช่วยเหลือมีไม่ทั่วถึง 1.วางแผนการใช้งบประมาณให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 

2.ประชาสัมพันธ์ต่อเกษตรกรถึงกระบวนการและขั้นตอนในการพื้นฟูฯ เพื่อความเข้าใจ 
2.มีความล่าชา้ใน
กระบวนการฟืน้ฟ ู

1. พนักงานควรลงพื้นที่พบปะเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหา และชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ 
2. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการฟื้นฟูฯ เพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.ควรมีการเผยแพร่ข่าวสาร
ให้เกษตรกรเข้าใจและทั่วถึง
ยิ่งขึ้น 

1. ฝ่ายประชาชาสัมพนัธ์ต้องมีแผนที่ชดัเจนในการประชาสัมพนัธ์ทั้งช่องทาง เนื้อหา และ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต้องมีความหลากหลาย รวดเร็ว และทั่วถึง 

4 เกษตรกรขาดความรู้และ
การจัดการ 
 
 

1. ควรมีการอบรมหรือให้ความรู้ทั้งในด้านการเกษตรและการบริหารโครงการ 
2. ควรติดตามผลและให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตามผล
หลังการอนุมัติโครงการอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร 

5. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ       
มีไม่เพียงพอ 
 

1. ควรมีการอบรบพนักงานให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ทบทวนโครงสร้างและกำลังคนของสำนักงานฯ ว่ามีความเหมาะสมกับภาระงาน
หรือไม่ 

ตารางท่ี 6  แนวทางลดปัญหาและเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพนักงาน 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1 .ปั ญ หาโครงสร้ า งของ
สำนักงานฯ 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานฯ ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และ
ภาระงานได้อยา่งเหมาะสม 
2. วิเคราะห์งานของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

2.มีอัตรากำลังไม่เพียงพอ 
 
 

1. ใช้เคร่ืองมือในการทำงานมากขึ้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานมากข้ึน 
2. ทบทวนคำอธบิายลักษณะงาน(Job Description) เพื่อวิเคราะห์ภาระงานในแตล่ะ
ตำแหน่ง 
3. ทบทวนอัตรากำลังให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานฯ 

3.ขาดอุปกรณ์ในการทำงาน 
เช่น คอมพิวเตอร ์

1. สำรวจและจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงาน
และบุคลากรของสำนักงานฯ  

4.ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง 
 
 

1. ฝ่ายบริหารบุคคลควรทบทวนแผนประชาสัมพนัธ์ ช่องทาง และเนื้อหา เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว ทั่วถึง และความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานฯ  และพนักงาน 
2. ควรใช้สังคมออนไลน์ เชน่ ไลน์ เฟซบุ๊ค เป็นตน้ ในการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารระหว่างกัน  

5.เจ้าหน้าที่ขาดการพัฒนา 1. จัดทำแผนอบรมประจำปี เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ควรกำหนดความรู้และทักษะที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน 
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ตารางท่ี 7  แนวทางลดปัญหาและเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานฯ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1 .ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ข อ ง
สำนักงานฯ 
 
 

1. กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนโครงการที่ตรงตามเป้าประสงค์ของสำนักงานฯ 
และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน  
3. ทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
4. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Work Flow Analysis) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกร 
5. วิเคราะห์และปรับปรุงด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
6. มีแผนประชาสัมพนัธ์ที่ครอบคลุม ตรงประเด็น ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ
หลากหลายช่องทาง 

2.พนักงาน 
 
 

1. ปรับปรุงคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อกำหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ขอบเขตของตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่จำเป็นในตำแหน่งงานนั้น ให้
สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานฯ 
2. จัดทำเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของทุกตำแหน่งงาน เพื่ อ
พนักงานจะได้เห็นอนาคตของตนเองในสำนักงานฯ นี้ 
3. เพื่อสร้างความผูกพันและแรงจูงใจ ควรมีการทบทวนสวัสดิการอยู่เสมอ 
4. ควรมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานฯ อยู่สม่ำเสมอ เพื่อความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน 
5. ควรมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาทักษะในการ
ทำงาน 
6. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ผลการประเมิน ITA 
 
นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เปิดเผยว่าที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
โดยนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย 
ป.ป.ช.ได้จำแนกหน่วยงานของรัฐออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือ หน่วยธุรการขององค์กรศาล 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ประเภทที่ 2 คือ ส่วนราชการระดับกรม ประเภท
ที่ 3 คือ รัฐวิสาหกิจ ประเภทที่ 4 คือ องค์การมหาชน ประเภทที่ 5 คือ กองทุน และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ 
ประเภทที่ 6 คือ สถาบันอุดมศึกษา ประเภทที่ 7 คือ จังหวัด เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค และประเภทที่ 
8 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 
ในส่วนของสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอยู่ในประเภทที่ 5 คือ กองทุน และหน่วยงานของ
รัฐอ่ืนๆ ในปีนี้ได้รับคะแนนประเมิน 98.52 คะแนน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินสูงสุด สำหรับ
คะแนนเฉลี่ยประเภทที่ 5 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.22 คะแนน สำหรับการประเมิน ITA 2564 ในครั้งนี้นับเป็น
จุดเริ่มต้นที่สำนักงานจะนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไป เพื่อพัฒนาให้
องค์กรให้มีความโปร่งใสตามกรอบการประเมิน ITA และพัฒนาคุณธรรมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป  
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รายงานงบการเงิน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
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กิจกรรมสำคัญในปี 2564 
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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มอบโฉนด 
ที่ดินให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา ภายใต้โครงการรักษาแผ่นดินให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทำกินให้ 
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนทีภู่มิภาคต่าง ๆ 
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“กองทุนฟ้ืนฟูฯผลิต พาณิชย์ตลาด” ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ภายใต้นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรที่ต้องการให้พาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกองทุนฟ้ืนฟูฯ สาขาจังหวัด  เพ่ิมช่องทาง
การตลาดและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกร 
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มอบเช็คชำระหนี้กับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา กรณีเกษตรกร นางขำ สดรำ เป็นหนี้สหกรณ์การเกษตร
ห้วยแถลง จำกัด หลังคณะกรรมการจัดการหนี้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้ การจำแนกแยก
ประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกษตรกรที่มีปัญหาการฟ้องร้องดำเนินคดี และถูก
บังคับคดีนำไปสู่การชายทอดตลาดการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรในมาตราต่าง ๆ และ
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร กรณีหนี้บุคคลค้ำประกัน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการ
และรัฐสภา มีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
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หารือร่วมกับสภาทนายความเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแกเ่กษตรกร และความร่วมมือ
ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกร คณะอนุกรรมการฯ และพนักงานสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร  

 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มอบเช็คชำระหนี้
แทนเกษตรกร กรณีท่ีสมาชิกเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตร 10 สหกรณ์ จำนวน 25 ราย มูลหนี้รวม 18,301,053.73 บาท 
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สัมมนาอนุกรรมการทั่วประเทศ จำนวน 1,309 คน เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการฯ จังหวัด 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร และการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
รองรับการปฏิบัติงานในสาขาจังหวัด และขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ  

 

 

 

 
 
 
 
 

เวทีแรก ภาคใต้ 14 จังหวัด ทีโ่รงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อนุกรรมการเข้าร่วม 175 คน 

เวททีี่ 2  ภาคกลาง 26 จังหวัด ที่โรงแรมลองบีช จังหวัดเพชรบุรี อนุกรรมการเข้าร่วม 326 คน 

เวททีี่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ที่โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี  อนุกรรมการเข้าร่วม 306 คน 

เวทีที่ 4 ภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการเข้าร่วม 249 คน 



P a g e  | 56 

 

การประชุมสัญจร 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดการหนี้ให้เกษตรกรสมาชิ ก 
กฟก. นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบ ประกาศฉบับใหม่ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการหนี ้ เพื ่อให้สำนักงานสาขาจังหวัดสามารถ
ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ประกาศใช้ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง   และ
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร เป็นการทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกัน ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานประจำปี  
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การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร
สมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในด้านหนี้สินและฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมร่วมกับกรรมาธิการแก้ไขปญัหา
หนี้สินแห่งชาติ  เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกร ณ รัฐสภา   

ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการ
จัดการหนี้และการฟ้ืนฟู
อาชีพเกษตรกร ให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์  

ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร 
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การประชุมเพ่ือกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ 
ประธานกรรมการ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ 
สามารถสร้างแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จในหลายด้าน  
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ร่วมประชุมหารือแนวทางและร่วมหามาตรการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรสมาชิก ทั้งด้านการฟ้ืนฟูอาชีพและการ
จัดการหนี้ของเกษตรกร  โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจักการ
หนี้ของเกษตรกร เพื่อกำหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกร แบ่งเบาภาะหนี้สิน
และฟ้ืนฟูอาชีพสร้างรายได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพฃีวิต 
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คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายสไกร  พิมพ์บึง   ที่ปรึกษา 
2. นายประเทือง   นรินทรางกูล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
3. นางวรรณี   มหานีรานนท์  กรรมการ 
4. นายวิญญู  สะตะ   กรรมการ 
5. นายมนัส  วงษ์จันทร์  กรรมการ 
6. นางสาวกิรากร อภิสรากรกุล  กรรมการเลขานุการ 
7. นางสาวนันท์นพิน จรงค์หนู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


