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ค าน า 
 

 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีภารกิจและบทบาทหน้าที่หลัก ในการส่งเสริมและสนบัสนุน
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรม เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบ อันเนื่องมาจาก 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  

 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ประเด็นที่ 4.1.1 ปรับโครงสร้ำง
เศรษฐกิจฐำนรำก 4.4.1 ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรแผนชีวิต สุขภำพ 
ครอบครัว กำรเงิน และอำชีพ 4.4.2 เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงพำกันเอง 4.4.3 สร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงประชำธิปไตยชุมชน 4.4.4 สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงปัญญำใหกับชุมชน 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 6 เศรษฐกิจฐำนรำก 
 1) กำรยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ 2) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไก 
ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่12 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม   
 เป้ำหมำยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่12 เป้ำหมำยที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ
ด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
 ยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณ  
 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     4.2 กำรส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก ผลสัมฤทธิ์ ลดปัญหำควำมยำกจนของประชำชน    

 ยุทธศำสตร์กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร 2563 – 2567 เป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร โดยปรับปรุงเนื้อหำสำระจำกยุทธศำสตร์กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำ
เกษตรกร ปฏิวัติภำคกำรเกษตรไทย แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง   
 โดยกระบวนกำรในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ดังกล่ำวนี้  ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนกองทุนฯ ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
ของกองทุนฯ โดยกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนกองทุนฯ แล้วรวบรวม
ข้อสรุปจำกกำรระดมควำมคิดเห็นจำกที่ประชุมหรือกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ออกมำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยมองค์กร ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำร ผลผลิต และกิจกรรมขององค์กร 

 จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ ส านักงานกองทุนฯ จะต้องถ่ายทอด เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
ไปยังหน่วยงานระดับส านักและส่วนงาน เพื่อก าหนดเป็นแผน โครงการ และกิจกรรม เพื่อการขับเคลื่อน 
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้     

                       ส ำนักงำนกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร
               พฤษภำคม 2563 
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บทน า 
 
 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ก่อตั้งเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 และได้เปิดด าเนินการ
มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี มีสมาชิกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกว่า 5,000,000 คน มีจ านวนองค์กรเกษตรกรกว่า 
50,000 องค์กร กองทุนฯ สามารถช าระหนี้แทนเกษตรกรได้กว่า 28,000  ราย และสนับสนุนการฟื้นฟู 
และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรได้กว่า 700 องค์กร 

 มีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 329 คน มีส ำนักงำนสำขำจังหวัด 77 แห่ง (จังหวัด)  มีส ำนักที่รับผิดชอบงำน 
10 ส ำนัก ประกอบด้วย ส ำนักอ ำนวยกำร ส ำนักบริหำร ส ำนักตรวจสอบ ส ำนักกฎหมำย ส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำ
เกษตรกร ส ำนักจัดกำรหนี้ของเกษตรกร ส ำนักกิจกำรภูมิภำค 1 – 4 มีกลไกคณะกรรมกำร 40 คน โดยมีองค์ประกอบ
มำจำกทั้งภำคเกษตรกร รำชกำร และภำคเอกชน นอกจำกนี้กองทุนฯ ยังมีกลไกคณะอนุกรรมกำรจังหวัดอีก 
77 คณะ (จังหวัด) โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำร และเลขำธิกำรเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ของส ำนักงำน 

 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร เป็นผลผลิตต่อเนื่องมำจำกกระบวนกำรพัฒนำประชำธิปไตย 
ภำยหลังเหตุกำรณ์ 14 ตุลำ 2516 ส่งผลให้เกษตรกรจำกภำคกำรเกษตร และผู้ใช้แรงงำนจำกภำค อุตสำหกรรม 
พำกันตื่นตัวในเรื่องของสิทธิเสรีภำพ ตลอดจนถึงกระบวนกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำด้วยตัวของตัวเอง
โดยเฉพำะในเรื่องของปัญหำหนี้สิน ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลำที่เกษตรกร สมำชิกมูลนิธิเกษตรกรไทย จ ำนวน
หนึ่งรำว 3,665 รำย เพ่ิงได้รับกำรช่วยเหลือเสร็จสิ้นจำกรัฐบำล ด้วยกำรงดคิดดอกเบี้ยปรับเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
ตั้งแต่ฤดูกำลผลิตวันที่ 1 เมษำยน 2537 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2538 

 หลังจำกนั้นก็ได้มีกำรประชุมของคณะกรรมกำรมูลนิธิเกษตรกรไทย และแกนน ำ 6 อ ำเภอ 
จนมีข้อสรุปร่วมกันว่ำกำรแก้ไขปัญหำเกษตรกรของมูลนิธิเกษตรกรไทยเป็นกำรต่อสู้เ พ่ือสิทธิของเกษตรกร 
บนพ้ืนฐำนของกำรสูญเสียของอีกฝ่ำยหนึ่ง แม้จะเป็นพลังบริสุทธิ์ มุ่งเป้ำที่ปัญหำเป็นส ำคัญ ซึ่งกว่ำจะประสบ
ควำมส ำเร็จได้นั้นก็ต้องเผชิญกับปัญหำอุปสรรคนำนัปประกำร 

 ในขณะที่ภำคอีสำนก็มีองค์กรของเกษตรกรจ ำนวนมำกที่ก ำลังต่อสู้เพ่ือแก้ไขปัญหำของเกษตรกร 
ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้เชิญองค์กรที่มีหลักอุดมกำรณ์ร่วมกัน เพ่ือสร้ำงพันธมิตรในกำรต่อสู้โดยให้ยึดปัญหำเป็นที่ตั้ง 
บนหลักกำร “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่ำง” อันได้แก่ มูลนิธิเกษตรกรไทย, ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรขอนแก่น จ ำกัด, 
สมัชชำเกษตรรำยย่อยภำคอีสำน, สหพันธ์สหกรณ์กำรเกษตรภำคอีสำน และชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรชำวไร่อ้อย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2539 ในกำรประสำนพลังเพ่ือพัฒนำ
สถำบันและเกษตรกรอีสำน ให้มีศักดิ์ศรีเท่ำเทียมอำชีพอ่ืน และผลักดันนโยบำยและแนวทำงที่เป็นรูปธรรม 
ในกำรแก้ปญัหำของเกษตรกร 

 ถือได้ว่านี่...เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทยที่มีการริเริ่มร่างกฎหมายจากภาคพลเมือง 
นั่นคือ ปฐมบทที่มาของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542  ซึ่งได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
1. สถานภาพ 

  กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร  เป็นหน่วยงำนของรัฐที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
ของนำยกรัฐมนตรี และรับงบประมำณจำกกระทรวงกำรคลัง จัดตั้งขึ้นตำม พ.ร.บ. กองทุนฟ้ืนฟูฯ พ.ศ. 2542                  
มีสถำนะเป็นหน่วยงำนอื่นของรัฐ และไม่เป็นส่วนรำชกำร หรือ รัฐวิสำหกิจ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีงบประมำณ   

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร   
  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำอำชีพเกษตรกร 
  2.3 พัฒนำควำมรู้ในด้ำนเกษตรกรรม 
  2.4 พัฒนำศักยภำพในกำรพ่ึงพำตนเอง และเก้ือกูลซึ่งกันและกันระหว่ำงเกษตรกร 
  ภำรกิจหลักขององค์กรคือ กำรช ำระหนี้แทนเกษตรกรสมำชิก และกำรอนุมัติงบประมำณ 
ให้องค์กรสมำชิก เพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำอำชีพ 
 ปัจจุบันกองทุนฟ้ืนฟูฯ มีสมำชิกจ ำนวน 6,764,842 รำย คิดเป็นองค์กรเกษตรกรทั้งสิ้น 55,084 
องค์กร ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหนี้) จ ำนวน 481,283 รำย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) แบ่งกำรบริหำรงำน 
ออกเป็น 10 ส ำนัก ประกอบด้วย      
 - ส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร        
 - ส ำนักจัดกำรหนี้ของเกษตรกร        
 - ส ำนักอ ำนวยกำร       
 - ส ำนักบริหำร        
 - ส ำนักกฎหมำย       
 - ส ำนักตรวจสอบ     
 - ส ำนักกิจกำรภูมิภำคที่ 1   
 - ส ำนักกิจกำรภูมิภำคที่ 2 
 - ส ำนักกิจกำรภูมิภำคที่ 3 
 - ส ำนักกิจกำรภูมิภำคที่ 4 
3. โครงสร้างขององค์กร 
 กำรด ำเนินงำนของกองทุนฟ้ืนฟูฯ บริหำรเป็นองค์คณะในรูปแบบคณะกรรมกำร คือ  
 3.1 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ านวน 41 คน      
 ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำน
กรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ ำนวน 11 คน ผู้แทนเกษตรกรจ ำนวน 20 คนเป็นกรรมกำร ให้เลขำธิกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ผู้แทนเกษตรกรมำจำกกำรเลือกตั้ง อยู่ในต ำแหน่งครำวละ 2 ปี และก ำหนดให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจำกเกษตรกร 
ซึ่งได้รับเลือกตั้งจำกสมำชิกองค์กรเกษตรกรใน 4 ภูมิภำค อย่ำงน้อยภูมิภำคละ 2 คน ส่วนที่เหลือให้เป็นไป
ตำมสัดส่วนของสมำชิกเกษตรกรในแต่ละภูมิภำค (กำรแบ่งภูมิภำคและกำรเลือกตั้ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง)  
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 คณะกรรมกำรกองทุนฯ มีอ ำนำจหน้ำที่   
 (1) เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรและกำรฟ้ืนฟู
และพัฒนำเกษตรกร 
 (2) พิจำรณำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศ เพ่ือด ำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้          
 (3) ก ำหนดนโยบำยและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ ในกำรบริหำรกิจกำรของกองทุน 
 (4) ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจัดหำผลประโยชน์
ของกองทุน 
 (5) ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรรับขึ้นทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
 (6) ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำแผนและโครงกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำขององค์กรเกษตรกร 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนและโครงกำร     
 (7) ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินของกองทุนตำมแผนและโครงกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร 
และกำรใช้คืนเงินให้แก่กองทุน        
 (8) พิจำรณำงบดุลและรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินของกองทุน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
ของส ำนักงำนในส่วนที่เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร    
 (9) ก ำกับ ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำ แก่คณะกรรมกำรบริหำรและส ำนักงำนในกำรด ำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้          
 (10) ให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดภำระผูกพันของกองทุน    
 (11) ก ำหนดมำตรกำร ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร    
 (12) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมกำรบริหำรและคณะอนุกรรมกำร   
 (13) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีพระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรหรือตำมท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

 3.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ านวน 7 คน     
 ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้งมีจ ำนวนรวมกัน 7 คน 
โดยให้แต่งตั้งจำกบุคคลในคณะกรรมกำรจ ำนวน 3 คน ซึ่งในจ ำนวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนเกษตรกรจ ำนวน 2 คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ มีผลงำน และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงสำขำเศรษฐศำสตร์ 
สำขำกำรบริหำรกำรเงินหรือกำรธนำคำร และสำขำเกษตรศำสตร์ สำขำละหนึ่งคนเป็นกรรมกำร และให้เลขำธิกำร
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ให้คณะกรรมกำรบริหำรเลือกกรรมกำรด้วยกันเป็นประธำนกรรมกำรและรองประธำน
กรรมกำร      

 คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้   
 (1) ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  นโยบำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งของคณะกรรมกำร 
 (2) เสนอและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
 (3) อนุมัติแผนฟ้ืนฟูและพัฒนำขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน 
 (4) อนุมัติโครงกำรที่มีวงเงินเกินกว่ำห้ำแสนบำท     
 (5) ออกข้อบังคับว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนของเลขำธิกำรและกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงำน
แทนเลขำธิกำร           
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 (6) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ตลอดจนกำรก ำหนดเงินเดือน
หรือเงินอ่ืน รวมถึงกำรสงเครำะห์และสวัสดิกำรของพนักงำนและลูกจ้ำง    
 (7) ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำแก่เลขำธิกำรในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
 (8) แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้    
 (9) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่พระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ 
ของคณะกรรมกำรบริหำร หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 

 3.3 คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  จ านวน 21 คน 
 ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
งบประมำณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร ผู้แทนสมำคมธนำคำรไทย กรรมกำรซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนเกษตรกร
ในคณะกรรมกำร 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้งจำกบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
มีผลงำน และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงสำขำเศรษฐศำสตร์  สำขำกำรบริหำร กำรเงินหรือกำรธนำคำร  
และสำขำเกษตรศำสตร์ สำขำละ 1 คนเป็นกรรมกำร เลขำธิกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักจัดกำรหนี้ของเกษตรกรเป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร โดยมีส ำนักงำนกองทุนฯ รับผิดชอบงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ ทั้ง 3 คณะ รวมถึงมีหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรส ำนักงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยที่คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำรก ำหนดให้ 
โดยมีเลขำธิกำรฯ เป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด  
 
 

4. วิสัยทัศน์ของกองทุนฯ          
 เป็นองค์กำรเพื่อให้การบริการเกษตรกร พัฒนำองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง แก้ปัญหาหนี้
เกษตรกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพ และตำมหลักธรรมำภิบำล  
 
 

5. พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรแก้ไข
ปัญหำของเกษตรกร 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรฟื้นฟูและพัฒนำอำชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
 3. พัฒนำควำมรู้ในด้ำนกำรเกษตรกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 
 4. พัฒนำศักยภำพในกำรพึ่งตนเองและเก้ือกูลซึ่งกันและกันระหว่ำงเกษตรกร 
 

6. ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนกำรพัฒนำองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
และรวมกันเป็นเครือข่ำย  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรหนี้ของเกษตรกรในระดับองค์กร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนให้ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
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7.กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ทางด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนกำรพัฒนำองค์กรเกษตรกรให้
เข้มแข็งและรวมกันเป็นเครือข่ำย มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 1.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร         
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำอำชีพเกษตรกร                         
 3. พัฒนำควำมรู้ในด้ำนเกษตรกรรม ให้แก่เกษตรกร และพนักงำน                         
 4. พัฒนำศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่ำงเกษตรกร 
 

 กลยุทธ์ทางด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรหนี้ของเกษตรกรในระดับ
องค์กร 
 มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 1. แก้ไขปัญหำหนี้ของเกษตรกร                       
 2. สนับสนุนกำรจัดกำรหนี้ของเกษตรกร                  
 3. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ ที่เป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรจัดกำรหนี้    
                   

 กลยุทธ์ทางด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนให้ทันสมัย 
 และมีประสิทธิภำพ มี 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 1. เพ่ิมสมรรถนะกำรบริหำรงำนให้ทันสมัย 
 2. ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 3. ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 4. เพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
 5. กำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. ระบบสำรสนเทศ 
 7. เสริมสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร 
 

 กลยุทธ์ทางด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 1. พัฒนำแผนงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
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บทที่ 1 
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 

 

 กำรจัดท ำงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ของกองทุนฯ นี้ เป็นระบบที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของกำรปฏิบัติงำน (ผลผลิตและผลลัพธ์) โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่เป็นรูปธรรม มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
มีตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนทั้งผลผลิตและผลลัพธ์  เพ่ือสำมำรถวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ 
โดยมีควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเน้นควำมรับผิดชอบ
ของผู้บริหำรแทนกำรควบคุมรำยละเอียดในกำรใช้จ่ำย ตำมท่ีเป็นอยู่ในอดีต 

 

 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  หมำยควำมว่ำ  ผลลัพธ์ที่รัฐบำลต้องกำรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชนและประเทศชำติ ซึ่งจะเกิดได้ผลสัมฤทธิ์ของกำรให้บริกำรของกระทรวงและผลผลิต 
ของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจอย่ำงสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน     
 เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  หมำยควำมว่ำ  ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องกำรให้เกิด 
จำกกำรให้บริกำรสำธำรณะ ในระดับกระทรวง ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม หรือกำรให้บริกำรที่ก ำหนด 
ขึ้นใหม่ในระหว่ำงปีงบประมำณ ซึ่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวงจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยง 
กับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของรัฐบำล และผลลัพธ์จะเกิดได้จำกผลสัมฤทธิ์ของผลผลิตของส่วนรำชกำร  
และรัฐวิสำหกิจอย่ำงสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน  
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 PSA เป็นระดับควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ของกระทรวง โดยมีรัฐมนตรีเจ้ำกระทรวงรับผิดชอบ
ต่อเป้ำหมำยแห่งควำมส ำเร็จที่เรียกว่ำ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ (Service Delivery Target) ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส ำคัญในข้อตกลงให้บริกำรสำธำรณะ (Public Service Agreement – PSA) ที่จัดท ำระหว่ำง
คณะกรรมกำรนโยบำยงบประมำณ กับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 SDA เป็นระดับควำมส ำเร็จระดับกรมหรือระดับหน่วยปฏิบัติ โดยมีหัวหน้ำหน่วยงำนรับผิดชอบ
ต่อควำมส ำเร็จของผลผลิต (Outputs) ที่หน่วยงำนนั้นรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ซึ่งผลผลิตดังกล่ำว 
เป็นองค์ประกอบส ำคัญในข้อตกลงกำรจัดท ำผลผลิต (Service Delivery Agreement – SDA) ที่จัดท ำขึ้น
ระหว่ำงรัฐมนตรีที่ก ำกับดูแลกับหัวหน้ำหน่วยปฏิบัติ      
 ผลลัพธ์(Outcome) หมำยควำมว่ำ ผลประโยชน์ที่เกิดจำกผลสัมฤทธิ์ของกำรให้บริกำร 
ของกระทรวงและผลผลิตของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใ นเอกสำรประกอบ 
พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ดังนั้นผลลัพธ์จึงเป็น 
 - ผลประโยชน์ที่สำธำรณชนและองค์กรภำยนอกได้รับจำกกำรใช้ประโยชน์จำกผลผลิต/บริกำร  
ที่จัดท ำหรือด ำเนินงำนโดยหน่วยงำนรัฐ 
 - เป็นผลที่ตำมมำจำกกำรใช้ผลผลิต/บริกำร 
 - เป็นกำรตอบค ำถำมว่ำ “ ท ำไมจึงต้องด ำเนินกำรให้ได้ผลผลิตนั้น ” (WHY?)  
 - ผลกระทบ (Impact) เกิดจำกผลลัพธ์อีกทอดหนึ่ง อำจมีลักษณะเป็นผลพลอยได้นอกเหนือ 
จำกท่ีตั้งใจจะให้เกิดข้ึนโดยตรง ซึ่งอำจเป็นผลทำงบวกหรือทำงลบที่รัฐต้องตัดสินใจ   
 ผลผลิต (Output) หมำยควำมว่ำ กำรให้บริกำรที่ด ำเนินงำนโดยส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 
ทั้งในรูปแบบของกำรบริกำรโดยตรงและกำรด ำเนินงำนให้ได้มำซึ่งวัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน และองค์กรภำยนอก ส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจนั้น โดยมีกระบวนกำร 
น ำส่งผลผลิตก ำหนดเป็นกิจกรรมหลัก รวมทั้งตัวชี้วัดผลส ำเร็จของผลผลิตในเชิงปริมำณคุณภำพ เวลำ  
และค่ำใช้จ่ำย ที่ครบถ้วนและชัดเจน ตำมที่ได้ก ำหนดผลผลิตไว้ในเอกสำรประกอบ พ.ร.บ. งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  หรือพ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม หรือผลผลิตที่ก ำหนดขึ้นใหม่ในระหว่ำ ง
ปีงบประมำณ ดังนั้น ผลผลิตจึงเป็น  
 - สิ่งของ / บริกำรที่เป็นรูปธรรม / รับรู้ได้  
 - จัดท ำหรือด ำเนินงำนโดยหน่วยงำนรัฐ 
 - เพ่ือให้บุคคล / องค์กรภำยนอกใช้ประโยชน์   
 - หรือกำรตอบค ำถำมได้ว่ำ “ ได้รับอะไรจำกกำรด ำเนินงำนของรัฐ ” (WHAT ?) 

 

 องค์ประกอบส าคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
 จำกแนวทำงและมำตรกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน 
ตำมยุทธศำสตร์เป็นระบบที่มุ่งเน้นยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยรัฐบำลเป็นหลักในกำรจัดกำรทรัพยำกรของประเทศ
ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิดประโยชน์มำกที่สุดต่อประเทศชำติและประชำชน โดยเพ่ิมบทบำทและควำมรับผิดชอบ
ของกระทรวง ทบวง กรม ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและค ำนึงถึงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. การมุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
 ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์เป็นระบบงบประมำณที่ให้ควำมส ำคัญ  
กับกำรบรรลุเป้ำหมำยในทุกระดับ ตั้งแต่เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติจนถึงเป้ำหมำยของกระทรวง 
และหน่วยงำน โดยมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับดังนี้ 
 1.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
  เป้ ำหมำยเชิ งยุทธศำสตร์ ระดับชำติ เป็นผลลัพธ์ที่ รั ฐบำลคำดหวั งจะให้ เกิดขึ้ น 
แก่ประชำชนและประเทศชำติ ซึ่งรัฐบำลผู้ซึ่งเป็นผู้บริหำรประเทศจะมีกำรก ำหนดนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ 
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรประเทศ และใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเป็นเครื่องมือส ำคัญ 
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ 
 1.2 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง       
  เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง หรือผลลัพธ์ที่กระทรวงประสงค์ให้เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน      
ของกระทรวงเป็นเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ในระดับกระทรวง ซึ่งจะต้องมีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยง 
กับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ ทั้งนี้  เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติอำจบรรลุผลส ำเร็จได้ 
จำกกำรด ำเนินงำนของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือต้องร่วมมือกันด ำเนินกำรในลักษณะของกำรบูรณำกำร 
ดังนั้น เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงก็เช่นเดียวกันอำจบรรลุผลส ำเร็จได้จำกกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนใด
หน่วยงำนหนึ่งในกระทรวง หรือต้องร่วมมือกันหลำยๆ หน่วยงำนในกระทรวง 
 1.3 เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน      
  เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน หรือผลลัพธ์ที่หน่วยงำนประสงค์ให้เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน              
ของหน่วยงำน เป็นเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนซึ่งจะต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้ำหมำย 
กำรให้บริกำรของกระทรวง โดยจะต้องเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรจัดท ำผลผลิตหรือให้บริกำรของหน่วยงำน  
แก่ประชำชนหรือบุคคลภำยนอก ซึ่งผลผลิตที่หน่วยงำนด ำเนินกำรจัดท ำจะต้องมีตัวชี้วัดที่แสดงในหลำยมิติ  
ทั้งในเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ และค่ำใช้จ่ำย  

2. การมุง่เน้นหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ เป็นระบบที่เน้นหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีหรือธรรมำภิบำล กล่ำวคือ 
 2.1 มีการแบ่งหน้าที่ความผิดชอบแต่ละระดับไว้ชัดเจน 
   ระบบงบประมำณแบบใหม่ได้มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบไว้ชัดเจนตั้งแต่รัฐบำลหรือ
คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ  
ต่อผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวง และหัวหน้ำหน่วยงำนรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จของผลผลิต
ที่ด ำเนินกำรจัดท ำให้แก่ประชำชนหรือบุคคลภำยนอก 
 2.2 มีระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
   เพ่ือเป็นกำรติดตำมและตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนว่ำกำรปฏิบัติงำนได้บรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ระบบงบประมำณแบบใหม่ได้ก ำหนดให้มีตัวชี้วัดผลส ำเร็จในทุกมิติ  
ทั้งเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ และค่ำใช้จ่ำยไว้อย่ำงชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรบริหำรงำนของผู้ที่รับผิดชอบ 
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นอกจำกนั้นก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลใน 2 รูปแบบคือ กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ซึ่งจะต้องมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3. การมอบอ านาจการบริหารจัดการงบประมาณ 
 ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์เป็นระบบที่มุ่งเน้นให้กระทรวงและหน่วยงำน
รับผิดชอบต่อเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ที่ก ำหนด รวมทั้งกำรให้บริกำรที่มีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน  
ในแต่ละระดับ เพ่ือบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและเป้ ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ 
ซึ่งกำรด ำเนินกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงำนมีบทบำทในกำรตัดสินใจมำกขึ้น 
โดยระบบงบประมำณแบบใหม่ได้ผ่อนคลำย กฎ ระเบียบต่ำงๆ ให้กระทรวงและหน่วยงำนผู้ปฏิบัติมีควำมคล่องตัว
ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณมำกขึ้น (เพ่ือให้สำมำรถบรรลุผลสัมฤทธิ์ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง) 
ทั้งนี ้กระทรวงและหน่วยงำนควรต้องมีมำตรฐำนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

4. การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมงบประมาณ 
 ระบบงบประมำณแบบแสดงรำยกำรและแบบแผนงำนที่ประเทศไทยเคยใช้อยู่ในอดีตกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยมีขอบเขตจ ำกัดอยู่แต่เพียงกำรจัดท ำบงประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของรัฐบำลเท่ำนั้น กิจกรรม
ที่อยู่นอกระบบงบประมำณ (Extra budgetary) รวมถึงเงินนอกงบประมำณท่ีหน่วยงำนได้รับมำจำกแหล่งอ่ืนๆ 
เช่น เงินกู้ เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ ตลอดถึงเงินรำยได้ของหน่วยงำนยังไม่ได้ถูกรวบรวมเข้ำกับกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ดังนั้นหำกน ำกิจกรรมและเงินนอกงบประมำณดังกล่ำวมำพิจำรณำร่วมกัน  
กับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีด้วยแล้ว จะท ำให้แผนกำรเงินโดยรวมของภำครัฐมีควำมสมบูรณ์   
และรัฐบำลสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนทำงกำรเงินและกำรคลังได้ถูกต้องเหมำะสมยิ่งขึ้น  

5. การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
 กำรจัดท ำประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง เป็นกำรขยำยภำพของบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีให้กว้ำงขึ้น โดยน ำเสนอประมำณกำรงบประมำณกำรรำยจ่ำยที่จะเกิดขึ้นในระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ  
ซึ่งจะท ำให้กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ระบบกำรจัดท ำประมำณ
กำรงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง มิใช่เพียงกำรพยำกรณ์ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตเท่ำนั้น แต่จะเป็น
กระบวนกำรตัดสินใจที่ส ำคัญในวงจรของกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 กระบวนการจัดท างบประมาณเชิงยุทธศาสตร ์    
 ส ำหรับกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์นั้น มีขั้นตอนที่ส ำคัญ เริ่มตั้งแต่กำรก ำหนด
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำล ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่  
 1) กำรก ำหนดประมำณกำรรำยได้ วงเงินงบประมำณรำยจ่ำย และวงเงินกู้ 
 2) จัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณและล ำดับควำมส ำคัญ 
 3) คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติให้ควำมเห็นชอบยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณและแจ้งให้
ส่วนรำชกำรทรำบ  
 4) กระทรวงก ำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวง 
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 5) ก ำหนดยุทธศำสตร์กระทรวง       
 จะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรของกำรจัดท ำงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ เป็นกำรเน้น
กำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณโดยอิงผลประโยชน์ที่ต้องส่งผลต่อประชำชน สังคม และประเทศชำติ   
 ในขณะเดียวกันต้องสำมำรถตอบสนองต่อนโยบำย ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ชำติ
นโยบำยของรัฐบำลได้ด้วยในเวลำเดียวกัน ซึ่งกระบวนกำรของกำรจัดท ำงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ 
สำมำรถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 1) ท ำควำมเข้ำใจต่อภำรกิจและวิสัยทัศน์ โดยท ำควำมเข้ำใจกับภำรกิจและพันธกิจที่กองทุนฯ 
รับผิดชอบ เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน โดยครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holders) 
 2) ศึกษำปัจจัยภำยในและภำยนอกของกองทุนฯ โดยศึกษำปัจจัยภำยในและภำยนอกของส่วนรำชกำร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มผู้รับบริกำรของกองทุนฯ เพ่ือให้กองทุนฯ น ำไปประกอบ 
กำรก ำหนดก ำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและยุทธศำสตร์กองทุนฯ 
 3) ศึกษำเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ชำติและรวบรวมสำระส ำคัญของทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
โดยศึกษำเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และรวบรวมสำระส ำคัญของทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ เช่น นโยบำย ยุทธศำสตร์รัฐบำล นโยบำยรัฐมนตรี ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย  
ประจ ำปี ฯลฯ เพ่ือให้เข้ำใจถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศอย่ำงชัดเจน  
 4) ก ำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกองทุนฯ โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกองทุนฯที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรจะต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ชำติยุทธศำสตร์ 
กำรจัดสรรงบประมำณหรือมีส่วนสนับสนุนให้บรรลุเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณได้  
 5) ก ำหนดยุทธศำสตร์กองทุนฯ โดยก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกองทุนฯ และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศส ำหรับตัวอย่ำงเป้ำหมำย 
และยุทธศำสตร์กองทุนฯ แสดงควำมเชื่อมโยงได้ดังรูป 
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 ในกำรจัดท ำแผนงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนของกองทุนฯ มี 4 ขั้นตอน หลักที่ส ำคัญตั้งแต่
กำรก ำหนดเป้ำหมำยของกองทุนฯ กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรก ำหนดโครงกำร และกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย 
 1) ก ำหนดเป้ำหมำยกองทุนฯ โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนของกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวง ยุทธศำสตร์
กำรจัดสรรงบประมำณ และเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ชำติ 
 2) ก ำหนดกลยุทธ์กองทุนฯ โดยก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ เพ่ือแสดงถึง 
วิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนด ำเนินงำน แผนปฏิบัติงำนของกองทุนฯ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกองทุนฯ 
 3) ก ำหนดผลผลิต โครงกำร โดยก ำหนดผลผลิต โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนกำรด ำเนินงำน
และแผนปฏิบัติงำนภำยใต้กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรของกองทุนฯ ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวงและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน
ของกระทรวง  
 4) ก ำหนดค่ำใช้จ่ำย โดยก ำหนดค่ำใช้จ่ำยผลผลิต ซึ่งสะท้อนค่ำใช้จ่ำยที่แท้จริง โดยกำรรวบรวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นภำยใต้กระบวนกำรจัดท ำผลผลิต โดยครอบคลุมเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ 

 การก าหนดผลผลิตและตัวชี้วัด 
 1. ควำมหมำยของผลผลิต  
  ผลผลิต หมำยถึง กำรให้บริกำรที่ด ำเนินงำนโดยหน่วยงำนของรัฐ ทั้งในรูปแบบของกำรให้บริกำร
โดยตรงหรือกำรใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือองค์กรภำยนอก
หน่วยงำนนั้น โดยมีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ในเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ และค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุน 
 2. องค์ประกอบของผลผลิต        
  (1) เป็นสิ่งของหรือบริกำรขึ้นอยู่กับบทบำทและลักษณะภำรกิจของหน่วยงำนนั้น ๆ 
  (2) เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ เช่นกำรให้ค ำปรึกษำ  เป็นต้น    
  (3) เป็นผลที่ได้จำกกำรผ่ำนทุกกระบวนกำรผลิต (Process) ของผลผลิตนั้นแล้ว  
  (4) เป็นสิ่งของหรือบริกำรที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ  
  (5) เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ำยของหน่วยงำนเพื่อให้ประชำชน  หรือกลุ่มเป้ำหมำยภำยนอกองค์กร
เป็นผู้ได้รับประโยชน์ ไม่ใช่เป็นกำรสนองต่อกลุ่มเป้ำหมำยภำยในองค์กรเอง  
  (6) หน่วยงำนเจ้ำของผลผลิตจะต้องสำมำรถควบคุมควำมส ำเร็จของกำรน ำส่งผลผลิต 
  (7) สำมำรถระบุหน่วยนับหรือตรวจวัดได้ชัดเจน ในเชิงปริมำณ คุณภำพ ต้นทุน  และเวลำ 
เช่น แห่ง รำยเรื่อง เป็นต้น 
  (8) สำมำรถก ำหนดต้นทุน หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรได้มำซึ่งผลผลิตนั้นๆ ได้ 
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 หลักเกณฑ์การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของผลผลิต  
 ตัวชี้วัดที่ก ำหนดจะต้องสำมำรถวัดได้และวิธีกำรวัดไม่ยุ่งยำก มีต้นทุนในกำรวัดผลส ำเร็จไม่สูง  
จนเป็นภำระงบประมำณ โดยตัวชี้วัดผลผลิตประกอบด้วย 
 (1) ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ จ ำนวนผลผลิตที่ต้องน ำส่งจำกกำรใช้งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  
 (2) ตัวชี้วัดคุณภำพ คือ คุณภำพของสิ่งของหรือบริกำรที่กองทุนฯ ผลิต เช่น ควำมถูกต้อง   
ควำมสมบูรณ์ ควำมสำมำรถเข้ำถึงบริกำร ควำมครอบคลุม ควำมพึงพอใจของเกษตรกร เป็นต้น 
 (3) ตัวชี้วัดเชิงเวลำ คือ ระยะเวลำในกำรจัดท ำผลผลิต หรือระยะเวลำกำรส่งมอบผลผลิต  
 (4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน คือ ต้นทุนที่ใช้ไปในกำรจัดท ำผลผลิต 1 หน่วย ทั้งนี้ ควรพิจำรณำว่ำผลผลิต 
ที่ด ำเนินกำรใช้ต้นทุนในกำรผลิตต่ ำที่สุดเท่ำที่ท ำได้หรือไม่ 
 

 

 การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน  
 ในระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ มีกำรผ่อนคลำยข้อจ ำกัดทำงกำรงบประมำณ 
เพ่ือมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจและควำมรับผิดชอบ ให้แก่ผู้บริหำรของหน่วยปฏิบัติ โครงสร้ำงกำรจัดสรรงบประมำณ 
จะได้รับกำรจัดสรรเป็นวงเงินรวมในเบื้องต้นนี้ ส่วนรำชกำรจะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนงำนแบ่งเป็น 
5 ประเภทงบรำยจ่ำย คือ         
 (1) งบบุคลำกร            
 (2) งบด ำเนินงำน           
 (3) งบลงทุน             
 (4) งบอุดหนุน            
 (5) งบรำยจ่ำยอ่ืน     
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 1. งบบุคลากร หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคลำกรกองทุนฯ ได้แก่ 
รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงชั่วครำว และค่ำจ้ำงลูกจ้ำงสัญญำจ้ำง รวมถึงรำยจ่ำย  
ที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ ในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 
  (1) เงินเดือน หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐทุกประเภทเป็นรำย
เดือน โดยมีอัตรำตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนประจ ำปี รวมถึงเงินที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดให้จ่ำย 
ในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ำยควบเงินเดือน 
  (2) ค่ำจ้ำงประจ ำ  หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  โดยมี
อัตรำที่ก ำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ำยค่ำจ้ำงประจ ำ รวมถึงเงินที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดให้จ่ำยในลักษณะค่ำจ้ำง
ประจ ำ และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ำยควบกับค่ำงจ้ำงประจ ำ  
  (3) ค่ำจ้ำงชั่วครำว หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงส ำหรับกำรท ำงำนปกติแก่ลูกจ้ำงชั่วครำว
ของส่วนรำชกำร  
  (4) เงินสงเครำะห์และสวัสดิกำรของพนักงำนและลูกจ้ำง หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็นเงิน
สงเครำะห์และสวัสดิกำรของพนักงำนและลูกจ้ำง    

 2. งบด าเนินงาน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำนประจ ำปี ได้แก่ รำยจ่ำย 
ที่จ่ำยในลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยอื่นๆ ในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว กล่ำวคือ 
  (1) ค่ำตอบแทน หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำร   
  (2) ค่ำใช้สอย หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร (ยกเว้นบริกำรสำธำรณูปโภค สื่อสำร
และโทรคมนำคม) รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร และรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยอื่นๆ   
  (3) ค่ำวัสดุ หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ ดังต่อไปนี้   
   - สิ่งของซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปเอง แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม 
   - สิ่งของที่มีอำยุกำรใช้งำนในระยะเวลำประมำณ 1 ปี  
   - สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวร มีอำยุกำรใช้งำนในระยะเวลำประมำณ 1 ปีขึ้นไป และมีรำคำ
หน่วยหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บำท ยกเว้นสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์   
   - สิ่งของที่ส่วนรำชกำรจัดหำมำเพ่ือซ่อมแซมหรือบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ค่ำวัสดุให้รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำสิ่งของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
  (4) ค่ำสำธำรณูปโภค หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรสำธำรณูปโภค สื่อสำร  
และโทรคมนำคม ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำบริกำรไปรษณีย์โทรเลข และค่ำบริกำรสื่อ  
โทรคมนำคม   

 3. งบลงทุน  หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะ 
ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอ่ืนๆ ในลักษณะรำยจ่ำย
ดังกล่ำว 
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 4. งบเงินอุดหนุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุง หรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอิสระ ตำมรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมิใช่รำชกำรส่วนกลำง ตำม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภำต ำบล องค์กำรระหว่ำงประเทศ นิติบุคคล เอกชน หรือกิจกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์  รวมถึง เงินอุดหนุน 
งบพระมหำกษัตริย์  เ งินอุดหนุนกำรศำสนำ และรำยจ่ ำยที่ ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ ใช้จ่ ำย 
ในงบรำยจ่ำยนี้ งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท  ได้แก่   
  (1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมำยถึง เงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของรำยกำร เช่น ค่ำบ ำรุง
สมำชิกองค์กำรอุตุนิยมวิทยำโลก ค่ำบ ำรุงสมำชิกสหภำพวิทยุกระจำยเสียงแห่งเอ เชีย เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น  
  (2) เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ หมำยถึง เงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของรำยกำร
และตำมรำยละเอียดที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด เช่น ค่ำครุภัณฑ์รำยกำรรถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (เบนซิน)  
จ ำนวน 1 คัน หรือค่ำสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์จ ำนวน 1 หลัง เป็นต้น  

 5. งบรายจ่ายอ่ืน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใดงบรำยจ่ำยหนึ่งหรือรำยจ่ำย 
ที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ก ำหนดให้ใช้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้   
  - รำยจ่ำยที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใดงบรำยจ่ำยหนึ่ง เช่น เงินค่ำปรับที่จ่ำยคืน
ให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง   
  - รำยจ่ำยที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ก ำหนดให้ใช้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้ เช่น 
   (1) ค่ำภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
   (2) ค่ำภำษีผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศ   
   (3) ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือศึกษำหรือพัฒนำระบบต่ำงๆ เช่น ระบบกำรบริหำรจัดกำร ระบบ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ เป็นต้น           
   (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว  
   (5) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
   (6) รำยจ่ำยเพื่อช ำระหนี้เงินกู้  
 จำกรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 5 ประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ในกำรจัดท ำงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยของงำนโครงกำรจะต้องประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 5 ลักษณะ คือ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือกำรด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน ค่ำใช้จ่ำยในลักษณะเงินอุดหนุน และค่ำใช้จ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 
 ดังนั้น ในกำรจัดท ำงบประมำณจึงจ ำเป็นต้องจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้ถูกต้องและครบถ้วน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวงเงินงบประมำณเพ่ือกำรด ำเนินงำน ควรก ำหนดจำกฐำนรำคำต่อหน่วยผลผลิตและจ ำนวน
เป้ำหมำยผลผลิตที่จะต้องด ำเนินกำร ในกำรขอตั้งงบประมำณหน่วยงำน จะต้องแสดงค่ำใช้จ่ำยให้ครบถ้วน 
ตำมโครงสร้ำงกำรจัดท ำแผนงบประมำณและแผนกำรปฏิบัติงำน มีควำมจ ำเป็นต้องเชื่อมโยงกลยุทธ์
ที่ได้จำกกำรจัดท ำ เข้ำสู่ผลผลิต และแปลงกลยุทธ์เป็นโครงกำร/แผนด ำเนินงำน หรือกิจกรรม เพื่อจัดท ำแผน 
ปฏิบัติงำนตำมแบบฟอร์ม 
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บทท่ี 2 

 การปฏิรูประบบงบประมาณ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 

กระบวนการและข้ันตอนการจัดท างบประมาณ ประกอบด้วย     
 1.กำรวำงแผน/จัดท ำงำนประมำณ        
 2.กำรอนุมัติงบประมำณ         
 3.กำรบริหำรงบประมำณ         
 4.กำรติดตำม/ทบทวนและจัดท ำรำยงำน      
ความเป็นมาของการปรับปรุงระบบงบประมาณแบบใหม่      
 - ระบบงบประมำณแบบแสดงรำยกำร (Line Item Budgeting)    
 - ระบบงบประมำณแบบแผนงำน (Programming Budgeting                             
สาเหตุการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ        
 - ภำวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ ำในปี 2540 
 - รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับชั่วครำวปี พ.ศ. 2557    
 - พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร พ.ศ.2540     
 - ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้            
 - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
ปัญหาส าคัญของกระบวนการงบประมาณในรูปแบบเดิม      
 - ขำดควำมเชื่อมโยงในกำรวำงแผนทุกระดับ       
 - เน้นรำยกำรใช้จ่ำยมำกกว่ำมุ่งเน้นควำมส ำเร็จของงำน     
 - ขำดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติงำนกับกำรจัดสรรงบประมำณ    
 - ไม่มีกำรวำงแผนกำรเงินล่วงหน้ำ         
 - ขำดควำมครอบคลุมครบถ้วนทุกแหล่งเงินงบประมำณ      
 - ขำดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ     
 - ไม่ค ำนึงถึงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์            
นโยบายใหม่ของการจัดท างบประมาณ         
 - กำรปรับปรุงเพื่อให้งบประมำณเป็นเครื่องมือกำรบริหำรเพื่อควำมส ำเร็จของนโยบำย  
และให้ประชำชนเห็นเป็นรูปธรรม มำกกว่ำกำรควบคุมกำรใช้จ่ำย  
 - มุ่งเน้นเพ่ือควำมโปร่งใสของกำรใช้เงิน ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  
 - สร้ำงควำมคล่องตัวในกำรจัดท ำงบประมำณ โดยกำรมอบอ ำนำจกับผู้ปฏิบัติ (Devolution) 
และสร้ำงควำมรับผิดชอบ (Accountability) จำกกำรใช้งบประมำณเพ่ือผลส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์และควำมต้องกำร
ของสมำชิกกองทุนฯ 
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ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์

 หลักกำรและกรอบแนวคิดของระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์เน้นกำรใช้
ยุทธศำสตร์ระดับชำติ และกำรใช้นโยบำยรัฐบำลเป็นหลักในกำรจัดกำรทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิผลคุ้มค่ำ  
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิกฯ โดยเพ่ิมบทบำทและควำมรับผิดชอบของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำ
เกษตรกรในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ และค ำนึงถึงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ 
 - มุ่งเน้นผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์      
 - เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ       
 - เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร    
 - เป้ำหมำยกำรให้บริหำรของหน่วยงำน      
 - กำรมอบอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ      
 - กำรเพ่ิมควำมครอบคลุมของงบประมำณ      
 - กำรประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง (MTEF = Medium Term 
Expenditure Framework)            
 - เน้นหลักธรรมำภิบำล          
 - มีกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละระดับได้ชัดเจน    
 - มีระบบติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์    
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หลักการงบประมาณใหม่ 

—  ด้านนโยบาย (Policy)  
 - ใช้นโยบำยน ำ (Policy Driven/Policy Based)      
 - ค ำนึงถึงเสถียรภำพทำงกำรคลัง (Fiscal Sustainability)     
 - เน้นประโยชน์สมำชิกเป็นศูนย์กลำง (People Oriented)     
 - มีควำมต่อเนื่อง (Forward Looking and Continuity)     
 - มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญท่ีชัดเจน (Clear Strategic Prioritization)    
 - เน้นที่ผลงำน (Performance based)  

—  ด้านการบริหาร (Management) 
 - ไม่รวมศูนย์อ ำนำจ (Deconcentrating)       
 - ยึดหลักธรรมำภิบำล ค ำนึงถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้(Good Governance, Transparency 
and Accountability)               
 - มีควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำร (Management Flexibility)    
 - มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)    
 - มีควำมครอบคลุมข้อมูลด้ำนกำรเงิน (Complete Budget  Information)   
 - กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบของสมำชิกฯ  
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วิธีการงบประมาณใหม ่
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วิธีกำรงบประมำณใหม่ให้ควำมส ำคัญในเรื่อง       
 - ผลผลิตและผลลัพธ์ ( Outputs and Outcomes)      
 - ควำมรับผิด ควำมโปร่งใสและกำรรำยงำน       
 - กำรมอบอ ำนำจกำรจัดท ำและบริหำรงบประมำณ  
 - กำรเพ่ิมขอบเขตควำมครอบคลุมของงบประมำณ  
 - กำรจัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง  
ผลงำน: ผลผลิต ผลลัพธ์ กำรวัดผลงำน         
 1. เป้ำหมำยเชิงนโยบำยหรือพันธกิจ หมำยถึง ข้อควำมกว้ำงๆ ที่อธิบำยผลลัพธ์ที่ต้องกำร  
 2. วัตถุประสงค์ หมำยถึง ข้อควำมที่แสดงผลลัพธ์ที่สำมำรถตรวจวัดได้ ภำยในเวลำที่ก ำหนด  
 3. ผลผลิต หมำยถึง สิ่งของหรือบริกำรที่มีรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่จัดท ำให้สมำชิกฯได้ใช้ประโยชน์ 
 4. ผลลัพธ์ หมำยถึง สัมฤทธิผลที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำย จำกกำรที่ได้ใช้ประโยชน์จำกผลผลิต  
 5. กำรวัดผลกำรด ำเนินงำน หมำยถึง กำรตรวจวัดควำมส ำเร็จของผลผลิต โดยก ำหนดหน่วยในกำรวัด
ที่ชัดเจนครอบคลุม (ปริมำณ คุณภำพ เวลำ ค่ำใช้จ่ำย และประสิทธิผล) และสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสม  
 6. กำรตรวจวัดประสิทธิผล หมำยถึง กำรตรวจวัดหรือประเมินเพ่ือแสดงว่ำผลผลิตได้ส่ งผล 
ให้บรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 7. กำรตรวจวัดประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรตรวจวัดเพ่ือแสดงว่ำผลผลิตหรือบริกำรนั้นมีต้นทุนต่ ำสุด
ที่สำมำรถท ำได้ โดยเฉพำะกำรวัดต้นทุนต่อหน่วย กำรเปรียบเทียบต้นทุนกับหน่วยงำนอื่นหรือทำงเลือกอ่ืน  
 8. กำรคิดต้นทุน หมำยถึง กำรคิดค่ำใช้จ่ำยให้ครอบคลุมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ทั้งที่เป็นต้นทุน
ทำงตรงและทำงอ้อม  
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เปรียบเทียบระบบงบประมาณแบบเดิมกับระบบงบประมาณแบบใหม่ 
 

ระบบเดิม ระบบใหม่ 

ขำดควำมเชื่อมโยงของกำรวำงแผนงบประมำณ 
กับนโยบำยรัฐบำลและกระทรวง   

น ำนโยบำยรัฐบำลและกระทรวงมำก ำหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ 
โดยคณะกรรมกำรกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร
เป็นผู้รับผิดชอบ 

ขำดกำรจั ดท ำแผนงบประมำณที่ แสดงภำระ
งบประมำณในอนำคตท ำให้ไม่ทรำบทิศทำงและ
ภำระงบประมำณ 

จัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง     
(MTEF= Medium Term Expenditure Framework 
ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและแผนพัฒนำประเทศ 

ขำดควำมครอบคลุมงบประมำณที่แสดงภำพรวม
  

เพ่ิมขอบเขตควำมครอบคลุมของงบประมำณ (Budget 
Coverage) ฐำนะกำรคลัง  

มุ่งเน้นทรัพยำกรที่ใช้ไป (Inputs) มำกกว่ำผลผลิต
และผลลัพธ์ (Outputs and Out comes )         
  

มุ่งเน้นผลส ำเร็จของงำนตำมผลผลิต ผลลัพธ์ และมี
กำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

กำรจัดท ำงบประมำณมีลักษณะเป็นกำรจัดท ำ 
จำกส่วนกลำง( Top Down )                   

มอบอ ำนำจและกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดท ำงบประมำณ
ให้หน่วยงำนปฏิบัติ 

กำรบริหำรงบประมำณเน้นกำรควบคุมกำรจัดสรร
และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงเข้มงวด 

มอบอ ำนำจและกระจำยอ ำนำจกำรจัดท ำ และกำร
บริหำรงบประมำณ โดยให้หนว่ยงำนรับผิดชอบต่อ
ผลผลิตผลลัพธ์ที่ก ำหนด มุ่งเน้นควำมรับผิด
(Accountability) ควำมโปร่งใส (Transparency) 
และกำรรำยงำน (Reporting)  

ขำดระบบกำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและ
กำรรำยงำนผลที่ชัดเจนและโปร่งใส 

มีกำรติดตำมประเมินผลวัดผลเพ่ือให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์
อย่ำงชัดเจน 

ระบบบัญชีแบบเกณฑ์ เงินสดไม่สำมำรถใช้ เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

น ำระบบบัญชีแบบเกณฑ์ คงค้ำงมำใช้เป็นเครื่องมือ 
ในกำรบริหำรและควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ก ำหนดขอบเขตกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบ ประมำณ
ไม่ชัดเจน   

ก ำหนดขอบเขตกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
ที่กระทบต่อผลผลิตและผลลัพธ์ต้องได้รับอนุมัติ 
จำกผู้รับผิดชอบตำมระดับควำมรับผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2563 – 2567) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์การเพ่ือให้การบริการเกษตรกร พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง 

แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ 
และตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตและกำรแก้ไขปญัหำของเกษตรกร 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนกำรฟื้นฟูและพัฒนำอำชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
3. พัฒนำควำมรู้ในด้ำนกำรเกษตรกรรม หรือกิจกรรมที่เกีย่วเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 
4. พัฒนำศกัยภำพในกำรพึ่งตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่ำงเกษตรกร 
4.0 

 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริม สนับสนุน 
กระบวนกำรพัฒนำ องค์กร
เกษตรกรใหเ้ข้มแข็ง และ

รวมกันเป็นเครือข่ำย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำรส ำนักงำนให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภำพ    

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำร

หนี้ของเกษตรกรในระดับ
องค์กร 

 
กลยุทธ ์

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
กำรรวมกลุ่มของเกษตรกร  
2. ส่งเสรมิและสนับสนุน
กำรฟื้นฟูและพัฒนำอำชีพ
เกษตรกร  
3. พัฒนำควำมรู้ในด้ำน
เกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร 
และพนักงำน  
4. พัฒนำศักยภำพในกำร
พึ่งพำตนเองและเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันระหว่ำง
เกษตรกร 

กลยุทธ ์
1 .  แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ห นี้ ข อ ง
เกษตรกร 
2. สนับสนุนกำรจัดกำรหนี้
ของเกษตรกร 
3. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
ประกำศ หลักเกณฑ์ ท่ีเป็น
ปัญหำและอุปสรรคต่อกำร
จัดกำรหนี ้                   

 

กลยุทธ ์
1.พัฒนำแผนงำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

 

เป้าประสงค์ 
1. เกษตรกรไดร้ับกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรรวมกลุม่และพัฒนำคุณภำพชีวิตสำมำรถแก้ไขปญัหำของตนเอง 
2. เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรฟื้นฟูและพัฒนำอำชีพ และแก้ปัญหำหนี้เกษตรกร 
3. เกษตรกรมีควำมรู้ในด้ำนกำรเกษตรกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม 
4. เกษตรกรสำมำรถพ่ึงตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่ำงเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด ำเนินงำน 

ตำมหลักธรรมำภิบำล    
 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มสมรรถนะกำร
บริหำรงำนให้ทันสมัย 
2. ประชำสัมพันธ์หน่วยงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 
3. ปรับปรุงระเบียบให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 
4. เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณ 
5. กำรเชื่อมโยงระบบ
ฐำนข้อมูลขององค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
6. ระบบสำรสนเทศ 
7. เสริมสร้ำงและพัฒนำ
บุคลำกร 
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ผลผลิต แผนงาน / โครงการ และกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
4 กลยุทธ์ 

13 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำควำมรู้
ในด้ำนเกษตรกรรม ให้แก่
เกษตรกรและพนักงำน 
1.โครงกำรสรุปบทเรียน
กำรด ำเนินงำนระดับสำขำ
ร่วมกับองค์กรเกษตรกร/ 
ระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับ
ภูมิภำคหรือระดับประเทศ 
2. โครงกำรรวบรวมองค์
ควำมรู้และบทเรียนด้ำน
กำรพัฒนำองค์กร/ 
เกษตรกรรมและกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง/ นวัตกรรมกำร
เพิ่มมูลค่ำ/ กำรตลำด 
3.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนำศักยภำพของ
เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร 
4. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้
สู่สำธำรณะ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำ
ศักยภำพในกำรพึ่งพำ
ตนเองและเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันระหว่ำงเกษตรกร 
1.โครงกรจัดท ำตัวช้ีวัดใน
กำรพึ่งตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 3 กลยุทธ์ 
9 โครงการ 

2. กำรจัดพิมพ์คู่มือ 
ประกำศ ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 7 กลยุทธ์ 

18 โครงการ 
4.โครงกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3  ปรับปรุง
ระเบียบใหส้อดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำร
บริหำรจดักำรงบประมำณ 
1.กำรพัฒนำควำมรูด้้ำน
บริหำรงบประมำณ และ
กำรเบิกจ่ำย 
2.โครงกำรพัฒนำควำมรู้
ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
PMQA 
3.โครงกำรสร้ำงทัศนะคติ
ต่อกำรปฏิบตัิงำนที่ดีของ
พนักงำนและลูกจ้ำง 
4.โครงกำรตดิตำม
ประเมินผล ไตรมำส 1-2 
5.โครงกำรตดิตำม
ประเมินผล ไตรมำส 3-4
กลยุทธ์ที่ 5กำรเช่ือมโยง
ระบบฐำนข้อมลูขององค์กร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 6 ระบบ
สำรสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 7 เสรมิสร้ำงและ
พัฒนำบุคลำกร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 1 กลยุทธ์ 
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
4 กลยุทธ์ 

13 โครงการ 

1. โครงกำรประเมินและพัฒนำ 
ศักยภำพขององค์กรเกษตรกร  
ผลผลติ  
จ ำนวนองค์กรเกษตรกรที่ไดร้ับกำร
ประเมินและพัฒนำศักยภำพ  
กิจกรรม  
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรประเมนิ
และพัฒนำศักยภำพขององค์กร
เกษตรกร 

2. โครงกำรพัฒนำแผนหรือ     
โครงกำรฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร  
ผลผลติ  
อนุมัติแผน/โครงกำรขององค์กร
เกษตรกร จ ำนวน 8,000 โครงกำร 
วงเงิน 240 ล้ำนบำท 
กิจกรรม  
1) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำร
พิจำรณำแผน/โครงกำร 
2) กำรโอนเงินให้องค์กรเกษตรกร 
3) กำรติดตำมประเมินผลแผน/
โครงกำร  

3. โครงกำรสนับสนุนแผนหรือ  
โครงกำรฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร  
ผลผลติ  
อนุมัติแผน/โครงกำรขององค์กร
เกษตรกร จ ำนวน 4,000 โครงกำร 
วงเงินใช้จ่ำย 1,484 ล้ำนบำท 
กิจกรรม  
1) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำร
พิจำรณำแผน/โครงกำร 
2) กำรโอนเงินให้องค์กรเกษตรกร 
3) กำรติดตำมประเมินผลแผน/
โครงกำร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 4 กลยุทธ์ 

18 โครงการ 

1.โครงกำรช ำระหนี้แทนเกษตรกร 
(NPLs) 
ผลผลติ  
1)สำมำรถช ำระหนี้แทนเกษตรกร
ได้ตำมเป้ำหมำยคือ11,760 คน 
2) เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เนื่องจำกภำระกำรช ำระหนี้น้อยลง 
3) รักษำท่ีดินท ำกำรเกษตรและที่
อยู่อำศัยให้กับเกษตรกร เมื่อช ำระ
เงินคืนกองทุนครบตำมสัญญำที่ดนิ
ที่ค้ ำประกันจะโอนคืนเกษตรกร
ต่อไป 
กิจกรรม 
1) เจรจำต่อรองสถำบันเจ้ำหนี้
ยินยอมให้กองทุนช ำระหนี้แทน
เกษตรกรตำมหลักเกณฑ์กองทุน 
2) ช ำระเงินให้เจ้ำหนี้และโอน
ทรัพย์สินค้ ำประกันเป็นของ
กองทุน 
3) ท ำสัญญำเช่ำซื้อทรัพยส์ินกับ
เกษตรกร 
4) รับช ำระเงินคืน ติดตำมทวงถำม
กำรช ำระเงินคืนกรณีที่ค้ำงช ำระ 

2.โครงกำรซื้อทรัพยค์ืนให้แก่
เกษตรกร (NPA)ตำมมติครม. 
3,746 รำย 
ผลผลติ  
1)สำมำรถซื้อทรัพยค์ืนให้แก่
เกษตรกร (NPA)ตำมมติครม. ตำม
เป้ำหมำย 3,746 รำย 
2) เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เนื่องจำกได้ที่ดินท ำกินกลับคืนมำ 
3) กฟก.สำมำรถรักษำท่ีดินท ำ
กำรเกษตรและที่อยู่อำศยัให้กับ
เกษตรกร  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 4 กลยุทธ์ 

13 โครงการ 

1. โครงกำรบริหำรจดักำรอัตรำ 
ก ำลัง  
ผลผลติ  
2559) อัตรำก ำลังเพิ่ม 59 คน 
2560) อัตรำก ำลังเพิ่ม 107 คน 
2561) อัตรำก ำลังเพิ่ม 250 คน 
2562) อัตรำก ำลังเพิ่ม 250 คน 
กิจกรรม 
กำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังใหม่  
ที่ตรงตำมควำมต้องกำรของงำน 
 
2.โครงกำรจดัสวสัดิกำรเพิ่ม 
ผลผลติ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกองทุน 
1,099 คน และลูกจ้ำง 238 คน
ได้รับกำรจัดสวสัดิกำรเพิ่มขึ้นจำก
เดิมที่เคยไดร้ับมำ 
กิจกรรม 
กำรจัดหำสวัสดิกำรเพิ่มขึ้นจำกเดมิ
ที่เคยไดร้ับมำ 
 
3.โครงกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรเพือ่
ปรับปรุงโครงสร้ำงและกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ผลผลติ 
มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและ     
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
กิจกรรม 
กำรจัดตั้งอนุกรรมกำรเพื่อปรับปรงุ
โครงสร้ำงและกำรบรหิำรทรัพยำกร
บุคคล 1 คณะ 
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
4. โครงกำรตดิตำมและประเมินผล
โครงกำรฟื้นฟูที่ได้รับอนุมตัิทุก
องค์กร 
ผลผลติ  
เกษตรกรผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 
8,000 องค์กร วงเงิน ใช้จ่ำย 80 
ล้ำนบำท 
กิจกรรม 
1) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำร
ประเมินผลโครงกำร 

5. โครงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดกำรหนี ้
ผลผลติ 
เกษตรกรผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 
40,000 รำย วงเงินใช้จ่ำย 120 ล้ำน
บำท 
กิจกรรม 
1) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 
ที่ได้รับกำรจัดกำรหนี ้

6. โครงกำรสนับสนุนกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำเกษตรกรตำมแผน 
ผลผลติ  
แผน/โครงกำรผ่ำนหลักเกณฑ์
สำมำรถเสนอเพื่อพิจำรณำ จ ำนวน 
40,000 โครงกำร ในวงเงินใช้จ่ำย 
2,000 ล้ำนบำท 
กิจกรรม 
1) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรฟื้นฟู
และพัฒนำเกษตรกรตำมแผน 
 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
กิจกรรม 
1) เจรจำต่อรองกับบุคคลที่สำม
ยินยอมให้กองทุนซื้อทรัพย์คืนให้แก่
เกษตรกรตำมหลักเกณฑ์กองทุน 
2) ช ำระเงินให้เจ้ำของที่และโอน
ทรัพย์สินค้ ำประกันเป็นของกองทุน 
3) ท ำสัญญำเช่ำซื้อทรัพยส์ินกับ
เกษตรกร 
4) รับช ำระเงินคืน ติดตำมทวงถำม
กำรช ำระเงินคืนกรณีที่ค้ำงช ำระ 
 
3.โครงกำรปรับปรุงและควบคุม
ทะเบียนลูกหนี ้
ผลผลติ 
ทะเบียนลูกหนีเ้กษตรกรได้รับกำร
ปรับปรุงและควบคุม 
กิจกรรม 
กำรปรับปรุงและแกไ้ขทะเบียน
หนี้สินเกษตรกรให้เป็นปจัจุบัน 
 
4.โครงกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน
ลูกจ้ำงส ำนักจดักำรหนี ้
ผลผลติ 
พนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักจัดกำรหนี้
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
กิจกรรม 
กำรอบรมหลักสตูรเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพพนักงำนและลูกจ้ำงส ำนกั
จัดกำรหนี ้
 
5.โครงกำรส ำรวจต ำแหน่งทรัพยส์นิ
ของกฟก. 
ผลผลติ 
ทรัพย์สินของกองทุนฯอันเกิดจำก
กำรจัดกำรหนี้ได้รับกำรส ำรวจ
ต ำแหน่งท่ีอยู่ท่ีแน่นอน 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 

4.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรสืบทอด
ต ำแหน่งผู้บรหิำรของส ำนักงำน 
ผลผลติ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกองทุนระดับ
ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรได้
เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเตรียมกำรใน
กำรก้ำวข้ึนสู่ต ำแหน่งรองเลขำธิกำร 
กิจกรรม 
อบรมตำมหลักสูตรของส ำนักงำน 
 
5.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรสืบทอด
ต ำแหน่งผู้บรหิำรของส ำนักงำน 
ผลผลติ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกองทุนระดับ
หัวหน้ำส่วนและหัวหน้ำส ำนักงำน
สำขำได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเตรียม 
กำรในกำรก้ำวข้ึนสูต่ ำแหน่งรอง
ผู้อ ำนวยกำรและผู้อ ำนวยกำร 
กิจกรรม 
อบรมตำมหลักสูตรของส ำนักงำน 
 
6.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรสืบทอด
ต ำแหน่งผู้บรหิำรของส ำนักงำน 
ผลผลติ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกองทุนระดับ
พนักงำนอำวุโสไดเ้ข้ำรับกำรอบรม
เพื่อเตรียมกำรในกำรก้ำวขึ้นสู่
ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนหรือหัวหน้ำ
ส ำนักงำนสำขำจังหวดั 
กิจกรรม 
อบรมตำมหลักสูตรของส ำนักงำน 
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

7. โครงกำรตดิตำมและประเมินผล
กำรฟื้นฟูหลังกำรจดักำรหนี ้
ผลผลติ  
เกษตรกรสำมำรถพัฒนำ          
กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
จ ำนวน 40,000  คน วงเงินใช้จ่ำย 
80 ล้ำนบำท 
กิจกรรม 
1) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน        
กำรประเมินผลกำรฟื้นฟู   
หลังกำรจดักำรหนี ้

8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
พนักงำนเพื่อทบทวนเสริมสร้ำง 
ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำน
ด้ำนกำรฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร 
ผลผลติ 
พนักงำนท่ีรับผิดชอบงำนด้ำน 
กำรฟื้นฟูฯได้รับกำรพัฒนำ 
ศักยภำพและทบทวนเสริมสร้ำง 
ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำร 
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟืน้ฟูและ 
พัฒนำเกษตรกร จ ำนวน 180 คน 
งบประมำณ 14.4 ล้ำนบำท 
กิจกรรม 
จัดอบรมพนักงำนท่ีรับผิดชอบ  
งำนด้ำนกำรฟื้นฟูฯ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพและเพื่อทบทวนเสริม 
สร้ำง ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟื้นฟูและพัฒนำ
เกษตรกร 
 
 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
กำรด ำเนินกำรส ำรวจต ำแหน่งที่อยู่
ของทรัพย์สินของกองทุนฯอันเกิด
จำกกำรจัดกำรหนี้แทนเกษตรกร 
 
6.โครงกำรจดัท ำควำมร่วมมือ
ระหว่ำงกฟก.กับกรมทีด่ินในกำร
ประเมินรำคำทีด่ิน(ทรัพย์สิน)ของ
กองทุนฯ 
ผลผลติ 
มีบันทึกช่วยจ ำ(MOU)ควำมร่วมมอื
ระหว่ำงกฟก.กับกรมทีด่ิน 
กิจกรรม 
พิธีลงนำมบันทึกช่วยจ ำ(MOU) 
ระหว่ำงกฟก.กับกรมทีด่ินในกำร
ประเมินรำคำทีด่ิน(ทรัพย์สิน)ของ
กองทุนฯ 
 
7.โครงกำรตดิตำมหลักประกันท่ีคำ้ง
โอน 
ผลผลติ 
หลักประกันท่ีค้ำงโอนไดร้ับ 
กำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบ 
กิจกรรม 
จัดระบบกำรตดิตำมหลักประกัน 
ที่ค้ำงโอนของกองทุนฯ 
 
8.โครงกำรจดัหำสถำนท่ีเก็บหลัก 
ประกัน 
ผลผลติ 
หลักประกันไดร้ับกำรเก็บรักษำ
อย่ำงเป็นระบบไปในแตล่ะส ำนัก 
งำนสำขำจังหวัด 
กิจกรรม 
จัดงบประมำณให้แต่ละสำขำ 
ไปด ำเนินกำรจดัเก็บหลักประกัน 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
7.โครงกำรพัฒนำศักยภำพองค์กร
เกษตรกรสมำชิกกองทุนฯ 
ผลผลติ 
องค์กรเกษตรกรสมำชิกกองทุนฯ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงน้อย
จังหวัดละ 1 องค์กร 
กิจกรรม 
อบรมตำมหลักสูตรที่ส ำนักงำน
ก ำหนด โดยให้แต่ละส ำนักงำนสำขำ
จังหวัดเป็นผูไ้ปด ำเนินกำรตำม
กรอบและงบประมำณที่ตั้งอนุมัตไิว ้
 
8.โครงกำรรวบรวมองค์ควำมรู้จำก
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเกษตรกร
สมำชิกกองทุนฯ 
ผลผลติ 
มกีำรรวบรวมจดัเก็บองค์ควำมรูจ้ำก
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเกษตรกร
สมำชิกกองทุนฯให้เป็นระบบง่ำยต่อ
กำรสืบค้น 
กิจกรรม 
ลงพื้นที่ท ำกำรส ำรวจ และจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลทำงวิชำกำรเพื่อกำรสบื 
ค้น ค้นคว้ำและน ำไปใช้เพื่อกำรตอ่
ยอดทำงธุรกิจต่อไป 
 
9.โครงกำรประชำสมัพันธ์ผ่ำนสื่อ 
สำรมวลชนทุกรูปแบบ 
ผลผลติ 
ผลงำนและกิจกรรมของกองทุนได ้
รับกำรตีพมิพ์หรือเผยแพร่ในสื่อมวล 
ชนทุกรูปแบบ 
กิจกรรม 
กำรจัดส่งข่ำวหรือกำรแถลงข่ำวเผย 
แพร่ผลงำนและกิจกรรมของกองทุน 
ใหก้ับนักสื่อมวลชนทุกรูปแบบ อำทิ 
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

9. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบสนบัสนุนกำรฟื้นฟูและพัฒนำ
เกษตรกร 
ผลผลติ  
ได้ระบบสนับสนุนกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำเกษตรกรรวม 4 ระบบ 
วงเงินใช้จ่ำย 4 ล้ำนบำท 
กิจกรรม 
กำรจัดท ำระบบสนับสนุนกำรฟื้นฟู
และพัฒนำเกษตรกร 

10. โครงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงและ
จัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรกรรม
จำกกำรปฏิบตัิตำมแผนและโครง 
กำร 
ผลผลติ  
กองทุนฯมีองค์ควำมรู้ทำงด้ำน
เกษตรกรรมจำกกำรปฏิบตัิตำมแผน
และโครงกำร จ ำนวน 40ชุด วงเงิน
ใช้จ่ำย 8 ล้ำนบำท 
กิจกรรม 
ส่วนฝึกอบรม ด ำเนินกำรจัดเก็บ
และรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำน
เกษตรกรรมจำกกำรปฏิบตัิตำมแผน
และโครงกำร 
 
11. โครงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงกระ 
บวนกำรเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำย
องค์กรเกษตรกรระดับจังหวัด 
ผลผลติ  
สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสรำ้ง
เครือข่ำยองค์กรเกษตรกร 
ระดับจังหวดั ได้ 308 องค์กร วงเงิน
ใช้จ่ำย 30.8 ล้ำนบำท 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 

9.โครงกำรปรับปรุงแก้ไขนติิกรรม
สัญญำ 
ผลผลติ 
นิติกรรมสญัญำที่ไม่ถูกต้องได้รับกำร
แก้ไข 
กิจกรรม 
-กำรปรับปรุงแกไ้ขนิติกรรมสัญญำ
เดิม 
-ปรับปรุงและแกไ้ขถ้อยค ำในนิติ
กรรมสัญญำ(ใหม่)ให้รอบคอบ
ถูกต้อง 
 
10.โครงกำรตดิตำมกำรช ำระหนี้คนื 
ผลผลติ 
ส ำนักงำนกองทุนฯไดร้ับกำรช ำระ
หนี้คืนจำกเกษตรกร 
กิจกรรม 
กำรติดตำมทวงถำมเกษตรกรเพื่อให้
มีกำรช ำระหนี้คืนกองทุนฯ 
 
11.โครงกำรปรับโครงสร้ำงลูกหนีท้ี่
ผิดนัดช ำระ 
ผลผลติ 
ลูกหนี้ท่ีผิดนดัช ำระไดร้ับกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี ้
กิจกรรม 
กำรด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ให้กับเกษตรกรทีผ่ิดนัดช ำระ 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
1) หนังสือพิมพ ์
2) โทรทัศน ์
3) วิทยุกระจำยเสียง 
 
10.โครงกำรจัดกิจกรรมประชำ 
สัมพันธ์ประจ ำเดือน 
ผลผลติ 
กำรจัดกิจกรรมของกองทุนเพื่อ  
เผยแพรผ่ลงำน 
กิจกรรม 
กำรแถลงข่ำว กำรจดัเพรสทัวร์  
กำรให้สัมภำษณ์ ฯลฯ 
 
11.โครงกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผย 
แพร่ 
ผลผลติ 
มีสื่อสิ่งพิมพ์ของกองทุนฯเพื่อเผย 
แพร่ผลงำนและกิจกรรม 
กิจกรรม 
กำรแจกจ่ำยสิ่งพิมพ์ของส ำนักงำน
กองทุนฯให้กับสื่อมวลชนทุกแขนง 
 
12.โครงกำรเสริมสรำ้งภำพพจน์ 
เชิงบวก 
ผลผลติ 
กองทุนฯได้รับกำรโฆษณำ 
ประชำสมัพันธ์เพื่อส่งเสริมภำพพจน์ 
กิจกรรม 
กำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมภำพพจน์ของส ำนักงำนฯ 
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
กำรอบรม กำรศึกษำดูงำน  
กำรสร้ำงกระบวนกำรเรยีนรู้ให้กับ
เครือข่ำยองค์กรเกษตรกรระดับ
จังหวัด 
 
12. โครงกำรสนับสนุนกำรสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้และสร้ำงเครือ 
ข่ำยองค์กรเกษตรกรระดับภำค 
ผลผลติ  
สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสรำ้ง
เครือข่ำยองค์กรเกษตรกรระดับภำค 
ได้ 16 เครือข่ำย วงเงินใช้จ่ำย 48 
ล้ำนบำท 
กิจกรรม 
กำรอบรม กำรศึกษำดูงำน กำร
สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับ
เครือข่ำยองค์กรเกษตรกรระดับภำค 
 
13. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน สถำบันกำรศึกษำและภำค
ประชำสังคม 
ผลผลติ  
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ 
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 
สถำบันกำรศึกษำและภำคประ ชำ
สังคม ได้ 308 เครือข่ำยวงเงินใช้
จ่ำย 30.8 ล้ำนบำท 
กิจกรรม 
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน สถำบัน 
กำรศึกษำและภำคประชำสังคมใน
จังหวัด 
 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 

13.โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
ผลผลติ 
กองทุนฯได้รับทรำบควำมคดิเห็นของ
เกษตรกรสมำชิกกอง ทุนฯว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรท ำงำนของกองทุนฯมำก
น้อยเพียงใดและควรแก้ไขอะไร 
กิจกรรม 
กำรจัดท ำแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์
เก็บข้อมูล กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร 
 
14.โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อรองรับภำรกจิหลักของส ำนักงำน 
ระยะที่ 2 
ผลผลติ 
กฟก.มีระบบสำรสนเทศ ระยะที่ 2 
กิจกรรม 
กฟก.จัดจ้ำงผู้เช่ียวชำญใหม้ำด ำเนนิ 
กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ ระยะที่ 2 
 
15.โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำร 
ข้อ มูลสำรสนเทศและอินเตอร์เนต็ 
กฟก. 
ผลผลติ 
กฟก.ได้รับกำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำร
ข้อมูลสำรสนเทศและอินเตอรเ์น็ต  
กิจกรรม 
จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญมำจดัท ำเครือขำ่ย 
สื่อ สำรข้อมลูสำรสนเทศและ
อินเตอร์เนต็  

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
12.โครงกำรปรับปรุงประกำศหลกั 
เกณฑ์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้
ผลผลติ 
ส ำนกัจัดกำรหนี้ มีกำรปรับปรุงหลัก 
เกณฑ์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้
กิจกรรม 
ส ำนักจัดกำรหนี้ด ำเนินกำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรปรับปรุงโครงสร้ำง
หนี ้
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 

14. โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกำร 
เกษตร 
ผลผลติ  
ได้ข้อสรุปกำรศึกษำควำมเป็น ไปได้
ในกำรจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 1 บริษัท  
วงเงินงบประมำณ 5 ล้ำนบำท 
กิจกรรม 
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนระหว่ำงกองกองทุนฯ
กับองค์กรเกษตรกรจ ำนวน 1 
บริษัท   
 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
 
 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
16.โครงกำรจัดหำระบบเดสก์ท็อป
เสมือน(Virtual Desktop) 
ผลผลติ 
กฟก.มีระบบเดสก์ท็อปเสมือน
(Virtual Desktop)เพื่อช่วยในกำร
ท ำงำน 
กิจกรรม 
จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญมำจดัท ำระบบ
เดสก์ท็อปเสมือน (Virtual Desk 
top)เพื่อช่วยในกำรท ำงำน 
 
17.โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อรองรับภำรกจิหลักของส ำนัก 
งำน ระยะที่ 3 
ผลผลติ 
กฟก.มีระบบสำรสนเทศ ระยะที่ 3 
กิจกรรม 
กฟก.จัดจ้ำงผู้เช่ียวชำญใหม้ำด ำเนนิ 
กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศระยะที3่  
 
18.โครงกำรจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิว 
เตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ผลผลติ 
กฟก.มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ต่อพ่วงที่ทันสมัยมำใช้ในภำรกิจของ
ส ำนักงำนฯ 
กิจกรรม 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่ทันสมัยมำใช้ในภำรกิจของ
ส ำนักงำนฯ 
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
19.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำย ใน 
ผลผลติ 
กฟก.มีกำรอบรมพนักงำนเพื่อเพิม่
ประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคมุภำยในฯ 
กิจกรรม 
กำรจัดอบรมให้กับพนักงำนทุก 
ระดับทั่วประเทศเพื่อให้ม ี
ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งและควบคุมภำยในฯ 
 
20.โครงกำรตรวจสอบส ำนักงำน
และกำรด ำเนินงำนขององค์กร
เกษตรกรทีไ่ดร้ับงบกู้ยืม 
ผลผลติ 
กฟก.มีกำรตรวจสอบส ำนักงำนและ
กำรด ำเนินงำนขององค์กรเกษตรกร
ที่ได้รับงบกู้ยมื 
กิจกรรม 
ลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบส ำนักงำนและ
กำรด ำเนินงำนขององค์กรเกษตรกร
ที่ได้รับงบกู้ยมื 
 

21.โครงกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน
กฎหมำยต่อส ำนักงำนและส ำนักงำน
สำขำ 
ผลผลติ 
มีกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยตอ่
ส ำนักงำนและส ำนักงำนสำขำ 
กิจกรรม 
-กำรตอบข้อหำรือและให้ควำมเหน็
ทำงกฎหมำย 
-กำรวินิจฉัยตคีวำมทำงกฎหมำย 
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 

22.โครงกำรปรับปรุงแก้ไขนิติกรรม
สญัญำ 
ผลผลติ 
มีกำรปรับปรุงแก้ไขนิติกรรมสญัญำ
กิจกรรม 
-ปรับปรุงนิติกรรมสัญญำของส ำนกั
จัดกำรหนี ้
-ปรับปรุงนิติกรรมสัญญำของส ำนกั
ฟื้นฟ ู
-ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ และค ำสั่ง 
 
23.โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
พนักงำน 
ผลผลติ 
พนักงำนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ทำงกฎหมำย 
กิจกรรม 
กำรจัดอบรม กำรสัมมนำ  
กำรประ ชุม หรือกำรจดัเวทีสญัจร 
 
24. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
อนุกรรมกำรจังหวัด 
ผลผลติ 
อนุกรรมกำรจังหวัดได้รับ 
กำรพัฒนำศักยภำพทำงกฎหมำย 
กิจกรรม 
กำรจัดอบรม กำรสัมมนำ  
กำรประชุม หรือกำรจดัเวทีสญัจร 
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
25.โครงกำรปรับปรุงกระบวน 
กำรสอบสวนให้มีประสิทธิภำพ 
และเป็นธรรม 
ผลผลติ 
มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรสอบสวน
เพื่อให้มีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 
กิจกรรม 
-กำรจัดท ำแบบสอบสวนให้ม ี
มำตรฐำน 
-กำรจัดท ำคู่มือกำรสอบสวนและ
กำรจัดท ำส ำนวนอุทธรณ ์
-กำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรให้ควำมรู้
และเทคนิคกำรสอบสวนแก่พนัก 
งำน 
 
26.โครงกำรจัดท ำข้อมลูเพื่อแก้ต่ำง
คด ี
ผลผลติ 
มกีำรจัดท ำข้อมลูเพื่อแก้ตำ่งคดี
อย่ำงเป็นระบบ 
กิจกรรม 
-กำรติดตำมและจัดท ำข้อมลูในคดี
เดิมถึงปี 2558 ท่ียังไม่มีค ำพิพำกษำ 
-กำรจัดท ำข้อมูลในคดีใหม่ปี 2559 
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ผลผลิต แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 
27.โครงกำรด ำเนินคดตี่อผู้ละเมดิ
หรือผิดสัญญำต่อส ำนักงำนกองทุนฯ 
ผลผลติ 
มีกำรด ำเนินคดตี่อผูล้ะเมิดหรือ 
ผิดสญัญำต่อส ำนักงำนกองทุนฯ 
กิจกรรม 
-ด ำเนินกำรต่อเกษตรกรที่ไมโ่อน
โฉนดที่ดินให้กับกองทุนฯภำยหลัง
กำรช ำระหนี้แทน 
-ด ำเนินกำรต่อองค์กรเกษตรกรที่ไม่
ปฏิบัติตำมสญัญำทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุน
และเงินกู้ยืม 
-ด ำเนินกำรต่อผู้ที่กระท ำผิดหรือผูท้ี่
กระท ำละเมดิต่อส ำนักงำนกองทุนฯ 
 
28.โครงกำรปรับปรุงระบบจัดเก็บ
เอกสำร 
ผลผลติ 
มีกำรกำรปรับปรุงระบบจดัเก็บ 
เอกสำร 
กิจกรรม 
-กำรจัดท ำแฟ้มส ำนวนสอบสวน 
-กำรจัดท ำแฟ้มส ำนวนคด ี
-กำรจัดท ำแฟ้มหนังสือตอบหำรือ 
 
 


