ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559
นโยบายรัฐบาล
เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/
ข้อสั่งการ
ข้อขัดข้อง
3.การลดความเหลื่อม
ส้านักงานกองทุนฯได้ อนุมัตโิ ครงการขององค์กรเกษตรกร จ้านวน 21 องค์กร 21
ล้าของสังคมและการ
โครงการ เป็นเงินจ้านวน 900,000 บาท
สร้างโอกาสการเข้าถึง
ชะลอการด้าเนินการทางกฎหมายระหว่างสถาบันการเงินกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ
บริการของรัฐ
จ้านวน 20 ราย มูลค่าหนีรวม 39,661,548.49 บาท ประกอบด้วย
-บมจ.กรุงเทพฯ 1 ราย มูลหนี 5,500,000.00 บาท
-บมจ.ไทยพานิชย์ 1 ราย มูลหนี 1,200,000.88 บาท
-บมจ.กสิกรไทย 2 ราย มูลหนี 1,200,000.00 บาท
-บมจ.กรุงไทย 5 ราย มูลหนี 6,620,083.28 บาท
-บมจ.กรุงศรีอยุธยา 1 ราย มูลหนี 5,958,881.53 บาท
-ธ.ออมสิน 3 ราย มูลหนี 975,270.62 บาท
-ธ.อาคารสงเคราะห์ 3 ราย มูลหนี 2,682,868.00 บาท
-บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ้ากัด 3 ราย มูลหนี 11,124,444.42 บาท
-ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1 ราย มูลหนี
4,400,000.00 บาท
ข้อ 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกร
ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับหนังสือจาก
และการรุกลา้ เขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการ ศูนย์ด้ารงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงความขอบคุณที่พนักงานและลูกจ้างดองทุนฯทั่ว
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพืน ที่ ที่ไม่ได้รุกล้าและออก ประเทศ ร่วมกันระดมทุนเพื่อซือทรัพย์(ที่นา)คืนให้กับเกษตรกร นายเกรียงไกร ติชาวัน
มาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง ที่มีฐานะยากจนและมีภาระต้องดูแลคนชราและผู้พิการอีก 3 คน โดยได้ส่งมอบโฉนด
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจ ที่ดินให้กับเกษตรกรคนดังกล่าวแล้ว
และวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตทีด่ ินทับ
ซ้อนและแนวเขตพืนที่ป่าทีไ่ ม่ชัดเจน อันก่อให้เกิด
ข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
6.การเพิ่มศักยภาพทาง
ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ว่าด้วย
เศรษฐกิจของประเทศ
ความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระหว่างกองทัพบก โดย
กรมการสัตว์ทหารบกและส้านักงานกองทุนฯ
1.เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้และ
มีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตอย่างมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ(ล้านบาท)
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ผู้รับผิดชอบ

(มูลค่าการชะลอการ
ด้าเนินการทาง
กฎหมายคิดเป็นเงิน
39,661,548.49 บาท)

ส้านักกฎหมาย
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กาฬสินธุ์
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2.เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
3.เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการตลาดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและองค์กร
ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเลขาธิการนายวัชระพันธุ์ จันทรขจร ได้
เข้าร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ “สร้างสัมมาชีพเต็มพืนที่ โดยใช้พืนที่เป็นตัวตังสู่
เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชน” ณ ห้องแพลนนารี่ ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกิติ์ โดยมี รอง
นายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลต้ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) พร้อมทัง
ประธานสภาหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมเป็น
สักขีพยาน
ส้านักงานสาขาจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการผู้ว่าพบประชาชน โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาคการเกษตร รวมถึงทางส้านักงานได้ประชาสัมพันธ์ งาน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และงานจัดการหนีของเกษตรกร
ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ
สรุปผลการด้าเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และสมาชิกสัมพันธ์ของ
ส้านักงานสาขาจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนายอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายสุริยันห์
จิรสัตย์สุนทร เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้น้าองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
งบอุดหนุนและงบกู้ยืมเข้าร่วมก้าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้วยกันใน
ระดับจังหวัด
นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้า
ร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิ หรือ มหาวิทยาลัยชาวนาขึน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (พลเอกดนัย มีชูเวช) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรมพิธีเรียกขวัญข้าว การเยี่ยมชมแปลงนาสาธิต และบูธของดี กฟก. มหัศจรรย์
9 ด้า 9 หน้า และมอบเช็คงบอุดหนุนให้กับเกษตรกรสมาชิกจังหวัดชัยภูมิด้วย
นอกจากนียังมีการบรรยายแนะน้าหลักสูตรมหาวิทยาลัยชาวนา ชาวนามืออาชีพ โดย
ที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
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ผู้ทรงคุณวุฒภิ าคราชการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
ชิณะวงศ์) โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานกว่า 500 คน
ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วย
วิธีการต่างๆเช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วย
เหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วย
เหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไก
ตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่้า
ผิดปกติให้สูงขึนตามสมควร

ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ร่วมกับสหกรณ์
การเกษตรเมืองภูกามยาว จ้ากัด ได้ร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ รู้จัก
การออมเงิน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีบนพืนฐาน
ความพอเพียง จนท้าให้เกิด “ โครงการออมวันละบาท” โดยมีวตั ถุประสงค์ให้สมาชิก
ของสหกรณ์มีการออมทุกเดือน โดยขันต่้าให้ออมวันละ 1 บาท และส่งเสริมให้องค์กร
มีกิจกรรมที่ท้าอย่างต่อเนื่อง

คณะท้างานเผยแพร่ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
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