
 

 

 

รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

ส่วนนโยบายและแผน 

ส านักบริหาร 

  



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ยื่นค าของบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1,330 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับจัดสรรเนื่องจากส านักงบประมาณ 
พิจารณาจากเงินฝากธนาคาร และสถานะการเงิน พบว่ามีเงินเพียงพอในการด าเนินงาน ตามรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ นร.0505/ว.370 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 

  
 ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ประมาณการเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
จ านวน 2,180,090,706.77 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จ านวน (บาท) 
1. เงินบริหารส านักงานคงเหลือ   74,899,755.99  
2. เงินเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   223,604,118.00  
3. เงินเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร (NPL)   33,145,787.77  
4. เงินท่ีได้รับจากมติคณะรัฐมนตรี 320,600,474.47 
5. เงินส ารองเพื่อการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  2,064,401.70  
6. เงินคงเหลือส าหรับใช้เพื่อการจดัการหนี้ และด าเนินการอื่นๆ 1,188,894,084.74 
7. เงินงบประมาณรายจา่ยที่มีภาระผูกพัน (ใช้เพื่อการอื่นไมไ่ด้)   331,882,084.10 

รวมท้ังหมด 2,180,090,706.77 
  
 ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงได้จัดท ารายละเอียดกรอบงบประมาณปี 2563 
โดยจัดกรอบงบประมาณรายจ่าย ตามประมาณการเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 2,180 
ล้านบาท  ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามที่
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้พิจารณาอนุมัติไว้  ในปีงบประมาณ 2562 มี
รายละเอียด ดังนี้  
 

แผนงาน/รายการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
1. งบการบริหารงานของส านักงาน    528,875,252.37 

2. เงินเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  518,804,265.69 

3. เงินเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร    1,328,350,474.47 

4. เงินงบประมาณรายจ่ายที่มีภาระผูกพัน  
(ใช้เพื่อการอ่ืนไม่ได้)    

 
16,281,609.63 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 2,392,311,602.16 
 

 

  



แผนภูมิสรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563 

 

1. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มีอ านาจหน้าที่ตาม 
มาตรา 15 (3) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ในการบริหารกิจการของกองทุน 

      1.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มีอ านาจหน้าที่       
ตามมาตรา 21 (1) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ 

      1.3 คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 37/3 (2) 
ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ 

2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553 ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายของกองทุนแบ่ง
ออกได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) การบริหารงานของส านักงาน 
 (2) ตามภาระผูกพัน 
 (3) ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเงินเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 (4) ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 (5) การลงทุนหาผลประโยชน์อื่น 

  

งบการบริหารงาน
ของส านักงาน    

เงินเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร  

เงินเพ่ือการจัดการ
หนี้ของเกษตรกร    

เงินงบประมาณ
รายจ่ายที่มีภาระ

ผูกพัน  



ผลการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ผลการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ของ ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

รายการ 
ผลเบิกจ่ายกรอบงบประมาณ 

ประจ าปี รวมค่าใช้จ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,392,311,602.16  652,337,186.40  27.27% 1,723,692,806.13  
1. งบการบริหารงานของส านกังาน 528,875,252.37  324,673,033.37  61.39% 204,202,219.00  

2. งบเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 518,804,265.69  13,968,840.00  2.69% 504,835,425.69  
3. งบเพ่ือการจัดการหนี้ของเกษตรกร 1,007,750,000.00  303,877,677.43  30.15% 703,872,322.57  

4. งบเพ่ือด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 320,600,474.47  9,817,635.60  3.06% 310,782,838.87  
5.เงินงบประมาณรายจ่ายที่มีภาระผูกพัน  16,281,609.63        
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,392,311,602.16  652,337,186.40  27.27% 1,739,974,415.758  

 

แผนภูมิแสดงกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 2563 

 

 

ในภาพรวมส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 652.3371 ล้าน
บาท จากกรอบงบประมาณ และเงินคงเหลือ จ านวน 2,392,311,602.16 บาท 

งบการ
บริหารงานของ

ส านักงาน 
50% 

งบเพื่อ
การฟื้นฟู

และ
พัฒนา

เกษตรกร 
2% 

งบเพื่อการ
จัดการหนี้ของ

เกษตรกร 
47% 

งบเพื่อ
ด าเนินงานตาม
มติคณะรัฐมนตรี 

1% 



รายงานผลการด าเนินงานและรายงานฐานะการเงิน 

 

  

หน่วย : บาท

เดือนน้ี รวมต้ังแต่ต้นปี

เงินคงเหลอื ณ วันต้นงวด 2,108,375,539.19 2,392,348,419.16

รายรับ :

รายรับงบประมาณรายจ่าย 0.00

รายได้ดอกเบีย้ 2,547,732.77               10,700,769.61      

ดอกเบีย้รับจากเงินฝากสถาบันการเงิน

รายได้อืน่

รายได้อืน่ ๆ 0.00 7,419.91

รับช าระคืนจากลูกหนี้อืน่-หน่วนงานอืน่ 48,070,917.91             288,291,259.43

เงินรับฝาก 0.00 0.00

ลูกหนี้เงินยืม 5,322,224.50               11,806,127.47

รายรับรอการตรวตจสอบ 59,692.00                   501,465.26

56,000,567.18 311,307,041.68

รายจ่าย :

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 24,579,301.71             245,960,024.08

เงินสนับสนุนองค์กรเกษตรกร(โครงการ) 0.00 10,010,000.00

ลูกหนี้เงินยืม(จ่าย) 8,010,161.25               31,127,204.50      

เงินอดุหนุน เงินกูยื้ม กบัองค์กรเกษตรกร 4,769.52

เงินช าระหนี้แทนเกษตรกร(ซ้ือหนี้) 63,661,896.60             259,085,321.38

เงินช าระหนี้แทนเกษตรกร(จ่ายคืนเกษตรกรปิดบัญชี) 7,008,195.26

ค่าใช้จ่ายหน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน 0.00 0.00

รายรับรอการตรวตจสอบ 12,435,380.45 95,084,710.74

108,686,740.01 648,280,225.48

เงินคงเหลอื ณ วันปลายงวด 2,055,689,366.36 2,055,375,235.36

รวมรายจ่าย

รายละเอยีดข้อมูลไตรมาส 4/2563
กองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2563

รวมรายรับ



ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ส่งต่อการ
ด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖3 ซ่ึงการใช้จ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และเนื่องจากความล่าช้าของขั้นตอนทางกฎหมายในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์  ใน
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ประกอบกับปัจจัยภายนอก และนโยบายจากรัฐบาล (รายงานการประชุม
คณะกรรมการ กฟก. ครั้งที่ 1-2562 วท. 8 ต.ค. 2562และครั้งที่ 2 วท. 7 พ.ค. 2563) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
1.การแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 

2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กันยายน 2563 มาตรา 37/9 (2) กรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ าประกัน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  

2.ประกาศระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การจัดการหนี้ของ
เกษตรกร กรณีหนืที่มีบุคคลค้ าประกัน พ.ศ. 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
 

ด้านการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร 
ประกาศระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การพิจารณาแผน

และโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้
คืนเงินให้แก่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563 ผ่านความเห็นชอบ วันที่ 3 ธ.ค.2563 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 28 มกราคม 2564 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษกร ควรมีการเพ่ิมประสิทธภาพการด าเนิงานโดยการ
ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การก ากับดูแลในทุกมิติอย่างเป็นระบบ มีการ
บริหารความเสี่ยงการด าเนิงานจากปัจจัยภายในและภายนอก มีการประเมินผลเชิงคุณภาพอย่างครบถ้วน    
ลดขั้นตอนการด าเนินงานที่ซับซ้อน ล่าช้า เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธ
ภาพ ตามเจตตนารมย์ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2563  


