นโยบายรัฐบาล
3.การลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 20-27พฤศจิกายน 2558
ปัญหา/
ผลการดําเนินงาน
ข้อขัดข้อง
ไม่มีการชําระหนี้แทนเกษตรกร มีแต่การโอนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์(เพิ่มเติม)

ชะลอการดําเนินการทางกฎหมายระหว่างสถาบันการเงินกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ
จํานวน 33 ราย มูลค่าหนี้รวม 51,186,323.41 บาท ประกอบด้วย
-บมจ.กรุงเทพฯ 1 ราย มูลหนี้ 3,078,685.00 บาท
-บมจ.กรุงไทย 5 ราย มูลหนี้ 1,093,243.00 บาท
-บมจ.ไทยพานิชย์ 1 ราย มูลหนี้ 1,400,000.00 บาท
-บมจ.กสิกรไทย 9 ราย มูลหนี้ 8,604,935.53 บาท
-บมจ.กรุงศรีอยุธยา 1 ราย มูลหนี้ 13,475,595.95 บาท
-ธ.ออมสิน 5 ราย มูลหนี้ 1,222,005.65 บาท
-ธ.อาคารสงเคราะห์ 4 ราย มูลหนี้ 2,915,000.00 บาท
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด 2 ราย มูลหนี้ 1,201,191.52 บาท
-บ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด 2 ราย มูลหนี้ 388,676.37 บาท
-บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 1 ราย มูลหนี้ 2,999,842.47 บาท
-บรรษัทบริหารสินทรัพย์ที เอส จํากัด 1 ราย มูลหนี้ 1,500,000.00 บาท
-ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1 ราย มูลหนี้
3,417,147.84 บาท
ข้อ 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกร
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการประสาน
และการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีไม่มีที่อยู่อาศัย อยู่
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้น ที่ ที่ไม่ได้รุกล้ําและออก ระหว่างบังคับคดีขับไล่ ของเกษตรกรสมาชิก นายเกรียงไกร ติชาวัน ราษฎรบ้านเลขที่
มาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง 109 หมู่ที่ 6 บ้านเก่าเดื่อ ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการตรวจ
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจ สอบพบว่าเป็นหนี้ NPA ซึ่งธนาคารได้ซื้อทรัพย์ไว้ก่อนที่จะมาขึ้นทะเบียนหนี้ จึงไม่เข้า
1

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ(ล้านบาท)
8,622.28 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สํานัก
จัดการหนี้
สํานักกฎหมาย

สนง.กฟก.
กาฬสินธุ์

ผลการดําเนินงาน
เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
และวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการดําเนินการช่วยเหลือของกองทุนฟื้นฟูฯ สํานักงานฯจึงได้ระดม
ซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิด ทุนจากผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ในการช่วยเหลือ และซื้อทรัพย์คืนให้
เกษตรกร คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 3787 ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อ
ข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ 69 ตารางวา พร้อมบ้าน จํานวน 43,000 บาท
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลําพูน มอบโฉนดคืนเกษตรกร
นางนิลวรรณ์ จินาจันทร์ จํานวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 1 ไร่ 4 งาน
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลําปาง จัดมอบคืนหลักทรัพย์
ให้เกษตรกร นายสมพล วงศ์ปัน สมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จํากัด อยู่
บ้านเลขที่ 12/1 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง มูลหนี้ 208,472 บาท
6.การเพิ่มศักยภาพ
อนุมัติโครงการขององค์กรเกษตรกร จํานวน 14 องค์กร 14 โครงการ เป็นเงินจํานวน
ทางเศรษฐกิจของ
1,755,000 บาท แบ่งเป็น
ประเทศ
-โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน 10 โครงการ 300,000 บาท
-โครงการสนับสนุนเงินกู้ยืม 4 โครงการ 1,455,000 บาท
ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วย
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบปัจจัยการผลิต
วิธีการต่างๆเช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วย
"ฟางข้าว" ให้กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าลาน ที่ได้รับอนุมัติงบกู้ยืม จํานวนเงิน 430,100
เหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วย
บาท เพื่อใช้สําหรับคลุมกระเทียม ซึ่งช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นฤดูกาลปลูกกระเทียม
เหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไก
ของเกษตรกรในตําบลป่าลาน
ตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ํา
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ได้มอบวัวแม่พันธุ์
ผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
ลูกผสม จํานวน 20 ตัว ให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงวัวบ้านใหม่ไพรสนธ์ ของ
กลุ่มกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รหัสองค์กร 5643005972 ตั้งอยู่เลขที่
69 หมู่ที่ 3 ตําบลเจดีย์คํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซึ่งกลุ่มดังกล่าว ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนประเภทงบกู้ยืม เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัวแม่พันธุ์ลูกผสมให้สมาชิก
เลี้ยง เป็นจํานวนเงิน 450,000 บาท
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้มอบปัจจัยการผลิต
ในงวดที่ 1 ให้องค์กรเกษตรกร ตามโครงการไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มเกษตรกรเกษตร
พัฒนาห้วยชมภู หมู่ที่ 11 ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
นโยบายรัฐบาล
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ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ(ล้านบาท)

208,472 บาท

ผู้รับผิดชอบ

สนง.กฟก.
ลําพูน
สนง.กฟก.
ลําปาง

1,755,000 บาท

สํานักฟื้นฟูและ
พัฒนา
เกษตรกร

430,100 บาท

สนง.กฟก.
แม่ฮ่องสอน

450,000 บาท

สนง.กฟก.
พะเยา

500,000 บาท

สนง.กฟก.
เชียงราย

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

งบประมาณ จํานวน 500,000 บาท
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา จัดอบรมสาธิตการ
ทําอาหารสัตว์ และการทําปุ๋ยหมักจากน้ําหมักจุลินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้กับ
สมาชิกกลุ่มชมรมชาวนาชาวสวนห้วยลาน หมู่ที่ 9 ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้
จังหวัดพะเยา ที่ได้รับงบอุดหนุน 16,025 บาท โดยสํานักงานได้จัดหาวิทยากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรมาบรรยาย และสาธิต
วิธีการทําอาหารสัตว์และปุ๋ยหมัก
ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่อง สํานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดอุดรธานี ได้ จัดทําโครงการด้านการเกษตร โครง
ใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้ การที่ 1 ข้าวอินทรีย์ครบวงจร และโครงการที่ 2 ผักปลอดภัย และตรวจเยี่ยมกลุ่ม
เกษตรกรทํานาอินทรีย์ เกษตรกรสมาชิกปลูกข้าว กข.6 พันธุ์เตี้ยที่ขอสนับสนุนงบอุด
สอดคล้องกับความต้อง การด้วยวิธีการต่างๆเช่น
หนุน จํานวนเงิน 30,000 บาท เพื่อนําไปจัดทํากองทุนปุ๋ยและกองทุนพันธุ์ข้าวให้
การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิดและการสนับ
สมาชิกในองค์กร
สนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุม
เกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปร คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อเตรียมการประกวดการ
รูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบระบบแปลงใหญ่
เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะ
ช่วยคานอํานาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น
10.การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่น
ดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบ
ปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
3

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

16,025 บาท

สนง.กฟก.
พะเยา

30,000 บาท

สนง.กฟก.
อุดร

สนง.กฟก.
หนองคาย

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ภาครัฐ
ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือ
หน่วยงานภาค รัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครง สร้างหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ให้ทัน สมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัด ระบบอัตราก้ําลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์
กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้น
ทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศและการรักษาบุคลากรภาค
รัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะดําเนิน
การตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล้าดับความจําเป็น
และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้
ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูป
แบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามา
ยังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่
4

ข้อเสนอ
แนะ
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตาม
ชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติด
ต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัว
บุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One
Stop Service)และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท้างาน
อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและมีระบบบูรณาการ
ข้อ 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง
และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการ
นําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่า
นิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประ
สิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง
คับต่างๆที่ไม่จําเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัด
ซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง
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