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	 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 เป็นหน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใต้การกำากับของคณะกรรมการ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	โดยมีนายกรัฐมนตรี	หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน	มีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ	มีเลขาธิการสำานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร	เป็นกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการ

 

 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	มีจำานวน	41	คน	ประกอบด้วย	กรรมการโดยตำาแหน่งจำานวน	10	คน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจำานวน	11	คน	กรรมการผู้แทนเกษตรกรมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของเกษตรกร

จำานวน	 20	 คน	 ทำาหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีกำาหนดนโยบายด้านการฟื้นฟูและการแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกร	

เสนอคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง	ออกระเบียบและประกาศ	เพื่อดำาเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร	และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการหนี้	และคณะอนุกรรมการ

 

	 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	จำานวน	7	คน	ประกอบด้วย	กรรมการในคณะกรรมการ	3	คน

(ผู้แทนเกษตรกร	2	คน)	ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์	ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร	ผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาเศรษฐศาสตร์	และเลขาธิการสำานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	เป็นกรรมการและเลขานุการ	มีหน้าที่ควบคุม

การใช้จ่ายเงินในบัญชีทรัพย์สินของกองทุน	อนุมัติแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีมีวงเงินเกิน	500,000	บาท	

ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานงบดุลและแต่งตั้งคณะทำางาน

 

	 คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร	 จำานวน	 21	 คน	 ประกอบด้วย	 กรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการ	

จำานวน	9	คน	ผู้แทนส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และสมาคมธนาคารไทย	จำานวน	7	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	3	คน	เลขาธิการ	

สำานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	เป็นกรรมการและเลขานุการ		ผู้อำานวยการสำานักจัดการหนี้ของเกษตรกร

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
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1.		เสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี	นโยบายแก้ไขด้านหนี้และการฟื้นฟู	

2.		เสนอรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	ข้อบังคับ

3.		กำาหนดนโยบายออกระเบียบการรับเงิน	จ่ายเงิน	ขึ้นทะเบียน		

				แผนโครงการฟื้นฟูฯ	พิจารณางบดุล	รายงานการรับจ่ายเงิน

4.		แต่งตั้ง	ถอดถอน	คณะกรรมการบริหาร	/	อนุกรรมการ

5.		ให้คำาปรึกษา	คณะกรรมการบริหาร	/	สำานักงาน
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ปลัดกระทรวงพาณิชย

1.		แผนแก้ไขหนี้

2.		ควบคุมการใช้จ่ายเงินบัญชีจัดการหนี้

3.		รายงานผลการดำาเนินงาน

4.		กำาหนดหลักเกณฑ์จัดการหนี้

5.		ให้คำาปรึกษาแนะนำาเลขาธิการ

6.		แต่งตั้งคณะทำางาน
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1.	ควบคุม/ตรวจสอบภายใน

2.	ควบคุมการใช้จ่ายเงิน

3.	แผนฟื้นฟู/อนุมัติโครงการเกินห้าแสนบาท

4.	ออกข้อบังคับการปฏิบัติงานเลขาธิการ/มอบอำานาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงาน

6.	ให้คำาปรึกษา	แนะนำาเลขาธิการ
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ที่มา : สวนเทคโนโลยีและสารสนเทศ (30 ก.ย. 2564)
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ลำดับ

ลำดับ

ภาค

ภาค
โครงการ เขารวม เงินกูยืม โครงการ เขารวม เงินกูยืม โครงการ เขารวม เงินกูยืม

โครงการเงินอุดหนุน

อนุมัติไมเกินหาแสน อนุมัติหาแสน รวมอนุมัติและโอนเงินใหสาขา

โครงการเงินกูยืม รวมทั้งสิ้น

จำนวน
โครงการ

งบที่อนุมัติ
(บาท)

เกษตรกร
เขารวม
(คน)

จำนวน
โครงการ

งบที่อนุมัติ
(บาท)

เกษตรกร
เขารวม
(คน)

จำนวน
โครงการ

งบที่อนุมัติ
(บาท)

เกษตรกร
เขารวม
(คน)
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	 องค์กร	“กลุ่มผู้เลี้ยงวัวบ้านหลับมืนพรวน”	จัดตั้งเมื่อปี	พ.ศ.2559	ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด	53	คน	เดิมสมาชิกประกอบอาชีพ
ทำาไร่ข้าวโพดเป็นหลัก	 แต่มีสมาชิกบางส่วนมีการสร้างรายได้เสริม	 โดยการเพาะพันธุ์วัวเพื่อจำาหน่าย	 ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นอาชีพหลัก	 ทำาให้
สมาชิกที่เหลือมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้	
 ลักษณะพ้ืนท่ีขององค์กรเกษตรกร	พ้ืนท่ีเป็นท่ีราบ	และมีสภาพภูมิอากาศ	เหมาะสำาหรับการเพาะเล้ียงวัวพันธ์ุไทยลูกผสม	ประกอบกับ
ในพื้นที่มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างดี	เช่น	หญ้าเนเปียร์	ข้าวโพด	มัน	หรือวัตถุดิบอื่นๆ	ในท้องถิ่น	
	 ลักษณะกิจกรรม	 แผนและโครงการมุ่งเน้นการสร้างรายได้ในครัวเรือน	 โดยสมาชิกทุกคนมีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการ
เพาะพันธุ์วัว	 เพื่อจำาหน่ายและการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ	 เป็นแผนและโครงการที่มุ่งเน้นลดการปลูกข้าวโพดตามนโนบายของ
ภาครัฐ	ลดต้นทุนโดยการนำาวัตถุดิบในท้องถ่ินมาทำาอาหารสำาหรับการเพาะพันธ์ุวัว	เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	สู่การประกอบอาชีพหลัก
ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในการจัดการหนี้สินในครัวเรือน
	 การดำาเนินงาน	จัดซื้อพ่อพันธุ์บราห์มัน	 จำานวน	 5	 ตัว	 จัดซื้อแม่พันธุ์วัวไทยผสมบราห์มัน	 49	 ตัว	 ก้อนเกลือแร่และยาถ่ายพยาธิ	
โดยผ่านการตรวจโรคและระเบียบของสำานักงานปศุสัตว์อำาเภอ	และตามระเบียบของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างถูกต้อง	สมาชิก
จะแยกกันเล้ียงและมีการจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด	เม่ือมีลูกวัวเกิดสมาชิกต้องแจ้งกรรมการทุกคร้ัง	หากเป็นตัวเมียท่ีมีลักษณะดี	จะเก็บไว้เป็น
แม่พันธุ์ในอนาคต	ที่เหลือขุนให้ถึง	8	เดือน	–	1	ปี	จำาหน่ายตัวละประมาณ	15,000-18,000	บาท	โดยการรวบรวมเพื่อต่อรองราคากับพ่อค้า
คนกลางเพ่ือให้ได้ราคาท่ีสูงข้ึน	ส่วนมูลโคเม่ือมีการจำาหน่ายแล้วทางกลุ่มจะหักรายได้จากการขาย	10%	เพ่ือเป็นเงินออมกลุ่ม	ไว้ใช้ในการบริหารจัดการ
รายได้เฉลี่ยโดยหักค่าใช้จ่ายจากการเพาะพันธุ์ลูกวัวเพื่อจำาหน่าย	รวมถึงการจำาหน่ายมูลวัว	เฉลี่ยรายได้ปีละ	608,365	บาท	รวมระยะเวลา	
7	ปี	มีรายได้ทั้งสิ้นรวม	4,258,560	บาท	และทางกลุ่มยังมีวัวแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นจากการเพาะพันธุ์ในการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพหลัก
ในอนาคตต่อไป

ชื่อองค์กร	: กลุ่มผู้ลี้ยงวัวบ้านหลับมืนพรวน
รหัสองค์กร	:	5559000051
ที่ตั้งองค์กร	:	30	หมู่ที่	5	บ้านหลับมืนพรวน	ตำาบลจอมจันทร์		อำาเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน		55110		
ประธานองค์กร	: นางทวิตียา	ถายะ
ชื่อโครงการ	: เลี้ยงวัวแม่พันธุ์วัวไทยผสมบราห์มัน
ประเภทโครงการ	:	เงินกู้ยืม	1,675,940	บาท
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 พื้นที่ในอำาเภอโคกเจริญ	จังหวัดลพบุรี	ในอดีตเป็นเขตพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อเป็นจำานวนมาก	ต่อมาเกิดปัญหาเรื่องพืชพลังงานมีราคาแพง	
ทำาให้เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงลง	หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ขนาดกลาง	ทำาให้เกิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อเมื่อปี	2554
จังหวัดได้รับงบยุทธศาสตร์อำาเภอโคกเจริญ	สนับสนุนในการจัดหาพันธุ์แพะเนื้อมอบให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจและพร้อมให้ความร่วมมือ
ในการจัดทำาโรงเรือนแพะ	ซ่ึงกลุ่มได้รับงบประมาณในการเล้ียงแพะเน้ือด้วย	สมาชิกเร่ิมแรกในการดำาเนินกิจกรรม	มีท้ังหมด	15	รายโดยมอบแพะ
ให้รายละ	11	ตัว	พ่อพันธุ์	1	ตัว	แม่พันธุ์	10	ตัว	ภายใต้เงื่อนไขต้องคืนลูกแพะที่เกิดตัวแรกให้กลุ่มเพื่อกลุ่มจะนำาไปให้สมาชิกรายต่อไป 
ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงแพะ	จำนวน	30	ราย	และมีแพะแกะกว่า	1,500	ตัว	แพะที่ได้รับเป็นพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง	
ลกัษณะการเลีย้งโดยทัว่ไปปล่อยเลีย้งตามธรรมชาต	ิประสทิธิภาพการผลติยงัไม่สงูเท่าทีค่วร	การจำหน่ายแพะเเกะเพศผูเ้พ่ือนำไปขนุมนีำ้หนกั
ประมาณ	18-20	กิโลกรัม	จำหน่ายให้กับพ่อค้านอกพื้นที่	ส่วนแพะแกะเพศเมียเก็บไว้ทำแม่พันธุ์	ราคาที่จำหน่ายเป็นไปตามทีพ่่อค้ากำหนด	
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลาง	ทางกลุม่จึงได้จดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชมุชนในปี	พ.ศ.	2557	และหาแหล่งเงนิทนุในการซือ้แพะและแกะ
รุ่นเพศผู้ของสมาชิกในกลุ่ม	 เพื่อส่งขายตลาดในภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง	 และเป็นทุนในการขยายและปรับปรุงโรงเรือนให้
ได้มาตรฐาน	เพิ่มปริมาณการผลิตและรองรับยอดสั่งซื้อจากประเทศเวียดนามที่ต้องการแพะขุน	น้ำหนัก	25	กิโลกรัมขึ้นไป	ความต้องการ
สั่งซื้อเดือนละ	 2,000	 ตัว	 สมาคมแพะแกะแห่งประเทศไทย	 จึงได้มีการรวมตัวเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแกะทั่วประเทศเพื่อเจรจาการจำหน่าย
ตรงไปยังลูกค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

 วิธีการดำเนินงาน	ทางกลุ่มรวบรวมซื้อแพะแกะเพศผู้หย่านมของสมาชิกและกลุ่มเครือข่าย	อายุประมาณ	4	เดือน	น้ำหนัก	15-20 
กิโลกรัมนำมาเลี้ยงขุน	พร้อมทั้งดูแลให้ความรู้เรื่องการถ่ายพยาธิ	การให้อาหาร	การบำรุงรักษา	การเตรียมอาหารหยาบ	อาหารข้นที่จำเป็น
ในการเลีย้ง	โดยอาหารหยาบจะผลติจากกระถนิบด	หญ้าเนเปียร์ปากช่อง	และหญ้าแพงโกล่า	สมาชกิร่วมกนัปลูกในพืน้ทีจ่ำนวน	35	ไร่	ได้รบั
การสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	 อาหารข้นผลิตจากกากโอวัลติน	 เป็นการลดต้นทุนทางอาหาร	 แต่สัตว์ได้รับสาร
อาหารครบถ้วน	และส่งผลดกีบันำ้หนักด้วย	ระยะเวลาในการเลีย้ง	ใช้เวลาในการขนุแพะแกะให้นำ้หนกัตามทีต่ลาดต้องการ	ประมาณ	3	เดือน	
ในรอบ	1	ปี	สามารถขุนแพะแกะได้	4	คร้ัง	ระยะเวลาในการขุนใช้เวลาประมาณ	3	เดือน	ในแต่ละปีการผลิตสามารถเล้ียงแพะแกะขุนได้	4	คร้ัง	

ชื่อองค์กร	:	กลุ่มเกษตรเลี้ยงแพะแกะโคกเจริญ
รหัสองค์กร	:	1643002848
ที่ตั้งองค์กร	:	166	หมู่ที่	8	บ้านรังวัด	ตำาบลยางราก	อำาเภอโคกเจริญ	จังหวัดลพบุรี	15250	
ประธานองค์กร	:	นายวสันต์	สุริย์วงษ์	
ชื่อโครงการ	:	การเลี้ยงแพะแกะขุนโคกเจริญ
ประเภทโครงการ	:	เงินกู้ยืม	500,000	บาท
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ชื่อองค์กร	:	กลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบึงบูรพ์	ม.1
รหัสองค์กร	:	3343000590
ที่ตั้งองค์กร	:	56	หมู่ที่	1	บ้านเป๊าะ	ตำาบลบึงบูรพ์		อำาเภอบึงบูรพ์	จังหวัดศรีสะเกษ	33220
ประธานองค์กร	:	นางจันทร์เพ็ญ	ศรีเกษ	
ชื่อโครงการ	:	ทอผ้าไหม
ประเภทโครงการ	:	เงินกู้ยืม	202,500	บาท	

	 กลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบึงบูรพ์	ม.1	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานาเป็นอาชีพหลัก	นอกเหนือจากเวลาทำานา	สตรีในหมู่บ้านได้
รวมกลุ่มทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม	มีทั้งที่ทอจำาหน่ายและสำาหรับนุ่งห่มในครัวเรือน	เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่น
ให้คงอยู่	ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น	เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชน	ทางกลุ่มจึงได้เสนอของบประมาณจากกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร	เพื่อหาแหล่งเงินทุนให้สมาชิก	ส่งเสริมต่อยอดอาชีพจากภูมิปัญญา	โดยในปี	2559	ได้รับการสนับสนุนงบอุดหนุน	เป็นเงิน	
30,000	บาท	ในปี	2564	ได้รับงบกู้ยืม	202,500	บาท	จากการเริ่มต้นเรียนรู้ร่วมกันทำาให้สมาชิกในกลุ่มเห็นว่า	การร่วมมือกันเรียนรู้
แก้ปัญหา	และร่วมรับผิดชอบจะนำาไปสู่ความเข้มแข็ง	เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้	สร้างเครือข่ายในการคิดค้นสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา	และค้นพบ
ช่องทางการสร้างรายได้ที่มั่นคง	ต่อมาจึงได้ของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำาไปต่อยอดกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่ม	
	 วัตถุประสงค์หลักของโครงการ	 เพื่อให้สมาชิกมีผลผลิต	 รวบรวมผลผลิต	 ออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย	
และจัดการด้านการตลาดร่วมกันอย่างเป็นระบบ	สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต	 และแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในครัวเรือนได้	 อีกทั้งยังเกิดการ
พึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน	ให้องค์กรเกษตรกรเป็นศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป	
	 วิธีการดำาเนินงาน	 สมาชิกร่วมคิดร่วมทำา	 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	 ตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม	
องค์กรได้สมทบทุนในการปลูกหม่อมเพื่อเลี้ยงไหม	 และการจัดซื้ออุปกรณ์สำาหรับการทอผ้าไหมด้วยกัน	 จัดหาพันธุ์ไหมที่ดีให้สมาชิก	 จัดทำา
โรงเรือนในการเลี้ยง	และให้ความใส่ใจในขั้นตอนการสาวไหม	เพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพ	เส้นสวย	เหมาะสำาหรับการทอผ้าไหมให้สวยงาม	
ผ้าไหมที่สมาชิกในกลุ่มทอ	มี	2	แบบ	ได้แก่	ทอผ้าพื้นเมือง	และ	ทอผ้ามัดหมี่	ซึ่งแต่ละแบบมีเอกลักษณ์และใช้เทคนิคในการทอต่างกันด้วย	
	 ช่องทางการจำาหน่าย	วางจำาหน่ายที่ศูนย์ทอผ้า	มีทั้งข้าราชการ	พนักงานหน่วยงานในพื้นที่	และบุคคลทั่วไปที่เดินทางมาท่องเที่ยว	
และต้องการสินค้าเพ่ือเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลสำาคัญ	และทางกลุ่มร่วมจำาหน่ายในงานจัดแสดงสินค้าท้ังภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
ปัจจบุนัได้เพิม่ช่องทางการจำหน่ายผ่านสือ่ออนไลน์	เช่น	เฟสบุ�ค	ไลน์	มยีอดสัง่ซือ้เข้ามาอย่างสมำ่เสมอ	สร้างรายได้ให้สมาชกิอย่างน่าพงึพอใจ
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 เกษตรกรภาคใต้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำาสวนยางพารา	ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับผลกระทบ
จากราคาผลผลิตทางการเกษตร	ภายใต้สถานการณท์ี่ราคาน้ำยางตกต่ำ	ทำให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านปกปุย	ตำบลลำภ	ีอำเภอท้ายเหมือง 
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาร่วมกัน	และพบว่าการหารายได้จากอาชีพเลีย้งสัตว์ต่างๆ	เช่น	ไก่ 	แพะ	วัว 	เป็นทางออกอย่างหนึง่ในการ
เพิ่มรายได้ในครอบครัว	จึงรวมตัวกันทำกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ภายใต้การเรียนรู้และให้คำแนะนำจากปศุสัตว์ในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์
และการผสมเทียม	รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ	ที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์ภายในชุมชนอย่างครบวงจร
 จากแนวคิดและประสบการณ์ 	ในปี 	2560 	กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านปกปุย 	ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร	สาขาจังหวัดพังงา	ด้วยปัจจัยที่มีสภาพภูมินิเวศน์เหมาะกับการเลี้ยงสัตว	์มีแหล่งน้ำจากชลประทาน	มีการปลูกหญ้าเนเปียร ์
ในปี	2561	ได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุน	จำนวน	30,000	บาท	เพือ่จัดซือ้พ่อพันธ์ุโคพันธ์ุผสมชาร์โรเล่ส์	จำนวน	1	ตัว	ราคา 
34,000	บาท	สมาชิกสมทบ	4,000	บาท	ไว้บริการแก่สมาชิกที่เลี้ยงโค	ทำให้สมาชิกลดรายจ่ายในการผสมเทียม	จากงบประมาณในคร ั้งน ั้น
ช่วยจุดประกายให้สมาชิกเห็นช่องทางในการสร้างรายได้	นอกเหนือจากการกรีดยาง	ขายน้ำยาง	ยังมีเลีย้งสัตว์เป็นอาชีพเสริมอีกช่องทางหนึ่ง
	 การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการเลี้ยงสัตว์ทำาให้มีรายได้ในครอบครัว	 ดังนั้นในปี	 2564	 สมาชิกในกลุ่มจำานวน	
20	คน	ได้เสนอโครงการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้บ้านปกปุย	และได้รับงบอนุมัติกู้ยืมจำานวน	730,	000	บาท	เพื่อซื้อจัดซื้อแม่โคลูกผสมพันธุ์
ชาร์โรเล่ส์กับบราห์มันจำานวน	14	ตัว	แม่แพะพันธุ์บอร์จำานวน	25	ตัว	และพ่อแพะพันธุ์บอร์จำานวน	1	ตัว	ปัจจุบัน	โคออกลูกจำานวน	5	ตัว	
และกำาลังตั้งท้องจำานวน	3	ตัว	แพะได้ลูกจำานวน	10	ตัว	และกำาลังตั้งท้องจำาวน	15	ตัว	นอกจากนี้ประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในองค์กร
มีแนวคิดขยายกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ให้กับชุมชนที่ต้องการสร้างรายได้จากการเลี้ยงสัตว์และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ	ให้กับเกษตรกร 
มีผู้ที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การดูแลสุขภาพสัตว์	และใช้บริการในชุมชนเพิ่มขึ้นจำานวน	40	คน	ซึ่งได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี	

ชื่อองค์กร	:	กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านปกปุย
รหัสองค์กร	:	8260000016
ที่ตั้งองค์กร	:	1/2	หมู่ที่	1	ตำาบลลำาภี	อำาเภอท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา	82120
ประธานองค์กร	:	นายจรวย	ปานทอง
ชื่อโครงการ	:	เลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้บ้านปกปุย
ประเภทโครงการ	:	เงินกู้ยืม	730,000	บาท	
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    เกษตรกรที่เปนหนี้จะไดรับการชวยเหลือจาก สำนักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ตองมี

คุณสมบัติถูกตองตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และประกาศกำหนดไว โดยในเบ้ืองตนจะตองเปนเกษตรกรสมาชิกองคกรเกษตรกร

เปนหนี้ในระบบ อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงจะสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ตอสำนักงาน

สาขาจังหวัด ที่องคกรเกษตรกรที่ตนเองสังกัดตั้งอยู กฟก. เปดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตั้งแตป 2546 มีเกษตรกร

มาทำการขึ้นทะเบียน ดังนี้

        เม่ือเกษตรกรข้ึนทะเบียนหน้ีถูกตองตามกฎหมายแลว เกษตรกรจะไดรับสิทธิจัดการหน้ีจาก สำนักงาน

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) แตไมใชเปนการผูกมัดในทางกฎหมาย เน่ืองจากการจะไดรับการชำระหน้ีแทน

หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวาสถาบันเจาหนี้จะยินยอมให กฟก. ชำระหนี้แทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวหรือไม ประกอบกับ

เกษตรกร ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่ กฟก. กำหนดเปนสำคัญ โดย กฟก. เริ่มชำระหนี้แทนเกษตรกร             

ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมาผลการดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร สรุปไดดังนี้
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    เกษตรกรที่เปนหนี้จะไดรับการชวยเหลือจาก สำนักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ตองมี

คุณสมบัติถูกตองตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และประกาศกำหนดไว โดยในเบ้ืองตนจะตองเปนเกษตรกรสมาชิกองคกรเกษตรกร

เปนหนี้ในระบบ อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงจะสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ตอสำนักงาน

สาขาจังหวัด ที่องคกรเกษตรกรที่ตนเองสังกัดตั้งอยู กฟก. เปดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตั้งแตป 2546 มีเกษตรกร

มาทำการขึ้นทะเบียน ดังนี้

        เม่ือเกษตรกรข้ึนทะเบียนหน้ีถูกตองตามกฎหมายแลว เกษตรกรจะไดรับสิทธิจัดการหน้ีจาก สำนักงาน

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) แตไมใชเปนการผูกมัดในทางกฎหมาย เน่ืองจากการจะไดรับการชำระหน้ีแทน

หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวาสถาบันเจาหนี้จะยินยอมให กฟก. ชำระหนี้แทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวหรือไม ประกอบกับ

เกษตรกร ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่ กฟก. กำหนดเปนสำคัญ โดย กฟก. เริ่มชำระหนี้แทนเกษตรกร             

ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมาผลการดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร สรุปไดดังนี้
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ผลการชำระหนี้แทน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
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      สำนักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ไดรับคำขอแจงความประสงคขอปดบัญชี

จากเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถวนตามสัญญา จำนวนทั้งสิ ้น 9,641 ราย ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        สำนักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ไดดำเนินการรับชำระหนี้เพื ่อปดบัญชีและ

โอนหลักทรัพยค้ำประกันคืนใหกับเกษตรกรที่ชำระปดบัญชีเรียบรอยแลว จำนวน 8,600 ราย แยกเปน  กรณีบุคคลค้ำ

ประกัน จำนวน 1,877 ราย กรณีหลักทรัพยค้ำประกัน จำนวน 6,723 ราย จำนวน 9,769 แปลง
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ออกประกาศ
สำนักงานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร
เรื่องแนวปฏิบัติในการ

ปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

ฯ

ฯ
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ตารางที่ 2

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)

แนวคิดการประเมิน	ITA	
	 การประเมิน	ITA	หรือ	Integrity	and	Transparency	Assessment	เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบราชการไทยในเชิง
สร้างสรรค์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำาเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กร	 ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน	การให้บริการ	และการอำานวยความสะดวกต่อประชาชน	เป็นประโยชน์ต่อ
การนำาไปใช้ในการจัดทำาแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไป	และได้กำาหนดให้
เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำาเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้เริ ่มกระบวนการประเมิน	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2564	สิ้นสุดเมื่อวันที่	31	
กรกฎาคม	2564	หน่วยงานของรัฐที่ร่วมการประเมินมีจำานวนทั้งสิ้น	8,300	หน่วยงาน	สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ได้จำาแนกหน่วยงานของรัฐออกเป็น	8	ประเภท	ได้แก่	ประเภทที่	1	หน่วยธุรการ
ขององค์กรศาล	องค์กรอิสระ	องค์กรอัยการ	และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา	ประเภทท่ี	2	ส่วนราชการระดับกรม	ประเภทท่ี	3	
รัฐวิสาหกิจ	ประเภทที่	4	องค์การมหาชน	ประเภทที่	5	กองทุน	และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ	ประเภทที่	6	สถาบันอุดมศึกษา	
ประเภทที่	 7	 จังหวัด	 เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค	 และประเภทที่	 8	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
 สำานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	จัดอยู่ในประเภทที่	5	คือ	กองทุน	และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ	
โดยในปี	2564	ได้รับคะแนนประเมิน	98.52	คะแนน	เป็นหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินสูงสุด	สำาหรับคะแนนเฉลี่ย
ประเภทที่	5	คะแนนเฉลี ่ยอยู ่ที ่	93.22	คะแนน	การประเมิน	ITA	2564	ในครั ้งนี ้นับเป็นจุดเริ ่มต้นที ่สำานักงาน
จะนำาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไป	เพื่อพัฒนาให้องค์กรให้มีความโปร่งใสตามกรอบ
การประเมิน	ITA	และพัฒนาคุณธรรมการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการให้บริการแก่เกษตรกร
สมาชิกตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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ภาพกิจกรรม
ปงบประมาณ 2564
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	 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 รองนายกรัฐมนตรี	 ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	

มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	มอบเช็คชำาระหนี้ให้เกษตรกร	และมอบโฉนด

คืนให้เกษตรกรที่ชำาระหนี้ครบตามสัญญาในพื้นที่ภูมิภาคต่าง	ๆ	
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	 สำานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	(กฟก.)		จับมือ	สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์์

ลงนามบันทึกความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน

ของสำานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	ช่วยเกษตรกรที่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย	ถูกเอารัด

เอาเปรียบด้านสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจากเจ้าหนี้	รวมถึงการติดตามทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม	

 สำานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประกาศเจตจำานงไม่ทนต่อการทุจริต	(FRD	ZERO	

TOLERANCE)	 เพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	

and	Transparency	Assessment	:	 ITA)	โดยประกาศว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์	ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มกำาลังความสามารถด้วยหลักธรรมาภิบาล	และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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	 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู

และพัฒนาเกษตรกร	โดยได้มีการเจรจาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ		เพ่ือขับเคล่ือนภารกิจด้านการฟ้ืนฟูอาชีพ

และการจัดการหนี้	 รวมทั้งการประชุมเพื่อกำาหนดนโยบายเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกร	
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คณะผู้จัดทำา

	 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
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ปกหลังใน




