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1 1.รวบรวมประมวลผลผน/ครงการ 
ผูຌขຌาสูกระบวนการช าระหนีๅทน

กลุมจังหวัด

2.ประชุมตรียมความพรຌอม฿นการพิจารณาผน/
ครงการ /การช าระหนีๅ

กลุมจังหวัด/สาขา
จังหวัด

3.ประชุมพิจารณากลัไนกรองผน/ครงการ /
กษตรกรทีไเดຌรับการช าระหนีๅ
  3.1 อนุกรรมการจงัหวัด สาขาจังหวัด

  3.2 อนุกรรมการกลุมจงัหวัด กลุมจังหวัด/สาขา
จังหวัด

  3.3 การประชุมพิจารณาผนครงการ
 ภมูิภาคทีไ 1 (2 กลุม)

 ภมูิภาคทีไ 2 (4 กลุม)

 ภมูิภาคทีไ 3 (3 กลุม)

 ภมูิภาคทีไ 4 (2 กลุม)

1.2ดຌานการจดัการหนีๅ
ของกษตรกร

การจดัท าผนการจดัการหนีๅของกษตรกร NPL /
NPA

165,584 ราย

2 1.ดຌานการฟืน้ฟูละพัฒนากษตรกร
  1.1องค์กรกษตรกร
(ดຌานการบริหารองค์กร ละดຌานกษตรกรรม )

  1.2พนักงานทีไปฏิบัติงานดຌานการฟืน้ฟู
2.ดຌานการจดัการหนีๅของกษตรกร
  -พนักงานทีไปฏิบัติงานดຌานการจดัการหนีๅ

3 การบรหิารจดัการขຌอมูล การลงพืๅนทีไทัๅงดຌานฟืน้ฟู/จดัการหนีๅ
3.1 การจดักใบขຌอมูล 1.ดຌานการฟืน้ฟู ทะบียนองค์กรกษตรกร
3.2 การวิคราะห์ขຌอมูล

 1.1การตรวจสอบ ปรับปรุง สะสางขຌอมูลองค์กร 
4 กลุม

3.3 การ฿ชຌประยชน์  1.2การตรวจสอบผน/ครงการ
 1.3ขຌอมูลตามบบผค 1/3 ละผค 1/4

 1.4 ขຌอมูลผลิตภัณฑ์ขององค์กรกษตรกร
2.ดຌานการจดัการหนีๅ 2.1 การตรวจสอบ ปรับปรุง สะสางขຌอมูล
ทะบียนหนีๅ

4 การพัฒนาองค์ความรูຌ 1.การสรุปบทรียบดຌานการฟืน้ฟู
ละพัฒนากษตรกร
2.การสรุปบทรียนดຌานการจดัการหนีๅ
ของกษตรกร

ฐานขຌอมูล 
ทะบียนองค์กร

กษตรกร 
ละทะบียนหนีๅ
484,628 ราย

กลุมจังหวัด/

สาขาจังหวัด

11 กลุมจงัหวัด กลุมจังหวัด/

สาขาจังหวัด

วิธกีาร/นวทางปฏิบัติ ป้าหมาย

การพิจารณาผน / ครงการสนับสนุน
องค์กรกษตรกร ผนการจดัการหนีๅของ
กษตรกร  
1.2 ดຌานการฟืน้ฟูละพัฒนากษตรกร

1,365 องค์กร
15,758 ราย

กลุมจังหวัด/

สาขาจังหวัด

การพัฒนาศักยภาพ
ดຌานการฟืน้ฟูละพัฒนากษตรกร
ดຌานการจดัการหนีๅของกษตรกร กลุมจังหวัด/

สาขาจังหวัด

องค์กร
กษตรกร/
พนักงาน/
จຌาหนຌาทีไ

หมายหตุ ม.ค.64  ก.พ.64  ม.ีค.64  ม.ย.64  พ.ค.64  ม.ิย.64  ก.ค.64  ส.ค.64  ก.ย.64

ผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูละพัฒนากษตรกร "บบบูรณาการกลุมจงัหวัด"

ไตรมาส 2 - ไตรมาส 4 (มกราคม - กันยายน 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ทีไ กิจกรรม ผูຌรับผิดชอบ
ไตรมาสทีไ 2 ไตรมาสทีไ 3 ไตรมาสทีไ 4



ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 30,000,000.00       
 สวนฝຄกอบรม/

ส านักอ านวยการ

ผนสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไของคณะกรรมการ ละ
อนุกรรมการจงัหวดัผนการอบรมพฒันาศักยภาพพนักงาน฿นการขຌาสูต าหนง
ผนการอบรมสริมสรຌางประสิทธภิาพละพฒันาบุคลากร฿นการปฏบิัติการ
ผนการอบรมบุคลากรรวมกบัองค์กรภายนอกพืไอพิไมประสิทธภิาพ฿นการท างาน

2 16,010,000.00       
 สวนประชาสัมพนัธ์

/ส านักบริหาร

ผยพรกจิกรรมการด านินงานของกองทุนฟืน้ฟฯู ผานสืไอ ตลอดป พ.ศ. 2564 
ผนงานสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกบันว นยบายละผลการด านินงาน
ผานสืไอมวลชน
ผนงานสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกบันวนยบายละผลการด านินงาน 
ผานสืไอกจิกรรม
ผนงานผยพรความรูຌความขຌา฿จ฿นนวทางการด านินงานผานสืไอสิไงพมิพ์
ผนงานผยพรความรูຌผลการด านินงานผาน Social Media

3 2,000,000.00         
 สวนประชาสัมพนัธ์

/ส านักบริหาร
พืไอสนับสนุนงานตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนวยีน ดຌานการสนองประยชน์ของ
ผูຌรับบริการ

4 1,000,000.00         สวนบัญชีการงิน/ส านักบริหาร ก าหนดตามระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดิน 
วาดຌวยหลักกณฑ์การก าหนดคาธรรมนียมตรวจสอบบัญชี พ.ศ.2545

5 คาชา ศูนย์คอมพวิตอร์ data center  IDC 2,500,000.00         
 สวนทคนลยีสารสนทศ/

ส านักอ านวยการ
คาบริการวางครืไองคอมพวิตอร์ประมวลผลฐานขຌอมูล อปุกรณ์ป้องกนัครือขาย 
ระบบจดักใบ Log file  (ตามราคากระทรวง DE )

6 2,000,000.00         
 สวนทคนลยีสารสนทศ/

ส านักอ านวยการ คาบริการ Cloud Service
คาบริการ Cloud Computing พืไอรองรับระบบสารสนทศ
ละฐานขຌอมูล

คา฿ชຌจาย฿นการจดัประชุม อบรม สัมมนา

คา฿ชຌจาย฿นการผยพรละประชาสัมพนัธ์

คา฿ชຌจาย฿นการศึกษา วจิยั ละรับฟงัความคิดหในของประชาชน

คาสอบบัญชีงบการงินของส านักงานตรวจงินผนดิน

ผนรายละอียดกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ งบประมาณ
 ป ี2564  รวมทัๅงสิๅน

ส่วน/ส านัก
ทีไรับผิดชอบ

ระยะวลาด านินการ

ค าอธบิาย

1/3



ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายการ งบประมาณ
 ป ี2564  รวมทัๅงสิๅน

ส่วน/ส านัก
ทีไรับผิดชอบ

ระยะวลาด านินการ

ค าอธบิาย

งบลงทุน
1.3.1 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ป2564

1) ครุภณัฑ์ส านักงาน 4,720,412.00           
 สวนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ

1.จดัซืๅอพิไมติม นืไองจากขาดคลนละจ าป็นตຌอง฿ชຌตามภารกจิงานทีไพิไมขึๅน
2.จดัซืๅอพืไอทดทนของดิมทีไช ารุด/สืไอมสภาพการ฿ชຌงานละจ าหนายพสัดุลຌว

2) ครุภณัฑ์คอมพวิตอร์ 3,332,000.00           
 สวนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ/

ตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานครุภณัฑ์คอมพวิตอร์ ประจ าป 
พ.ศ.2563ของกระทรวงดิจทิัลพืไอศรษฐกจิละสังคม

3) ครุภณัฑ์ยานพาหนะละขนสง  สวนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ/

จดัซืๅอรถส านักงานตามการส ารวจละพจิารณาความจ าป็น ตามปริมาณงาน 
ละตามลักษณะภมูิประทศ บบขับคลืไอน 2 ลຌอ  บบขับคลืไอน 4 ลຌอ  ละ
รถดยสาร 12 ทีไนัไง

4) ครงการพฒันาระบบฐานขຌอมูลพืไอการบริหารงานของส านักงานฯ 36,500,000.00         
 สวนทคนลยีสารสนทศ/

ส านักอ านวยการ/ส านักบริหาร

ผนงานทีไ 1 ดຌานระบบฐานขຌอมูลองค์กร
 ฐานขຌอมูลทะบียนองค์กรกษตรกร ฐานขຌอมูลทะบียนหนีๅของกษตรกร
ผนงานทีไ 2 ดຌานระบบการ์ดลูกหนีๅ
 การการ์ดลูกหนีๅองค์กรทีไกูຌยืมงิน การการ์ดลูกหนีๅทีไซืๅอหนีๅ฿หຌกษตรกร
ผนงานทีไ 3 ระบบฐานขຌอมูลดຌานสารบรรณ พสัดุ ครุภณัฑ์  E-office
 3.1 ระบบบริหารจดัการอกสาร
ระบบสรຌาง-สง/วยีน-ลงนามอกสารอิลใกทรอนิกส์  ระบบสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์ ระบบตูຌอกสาร ระบบกระดานขาวละประชาสัมพนัธ์
อิลใกทรอนิกส์ ระบบนัดหมายละการประชุมอิลใกทรอนิกส์
 ระบบจองทรัพย์สินอิลใกทรอนิกส์(จองหຌองประชุม จองรถ ฯลฯ 
3.2 ระบบบริหารงานจดัการส านักงาน 
ระบบงบประมาณอิลใกทรอนิกส์ ระบบการงินอิลใกทรอนิกส์  ระบบบัญชี
อิลใกทรอนิกส์ ระบบบุคลากรอิลใกทรอนิกส์  ระบบบริหารละวดัผลสัมฤทธิ์
อิลใกทรอนิกส์ ระบบจดัซืๅอ/จดัจຌาง/พสัดุอิลใกทรอนิกส์

1.3.2 53,000,000.00       

1) กอสรຌางอาคารส านักงาน 10 หง 50,000,000.00       
 สวนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ

กอสรຌางอาคารส านักงาน ราคาตอหนวยตไ ากวา 5 ลຌานบาท จ านวน 10 หง 

2) ปรับปรุง ตกตง อาคารส านักงาน 3,000,000.00         
 สวนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ

คาปรับปรุงระบบสาธารณูปภค คาปรับปรุงอาคารทีไท าการละสิไงกอสรຌาง
ประกอบ ส านักกจิการสาขาภมูิภาค ส านักงานสาขาจงัหวดักรณีเดຌรับความ
อนุคราะห฿์หຌ฿ชຌสถานทีไ

ทีไดินละสิไงกอสรຌาง

ครุภณัฑ์

2/3



ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายการ งบประมาณ
 ป ี2564  รวมทัๅงสิๅน

ส่วน/ส านัก
ทีไรับผิดชอบ

ระยะวลาด านินการ

ค าอธบิาย

 งบรายจายอืไน 62,326,140.00       

1.4.1 ครงการจดัจຌางปฏบิัติงานดຌานกฎหมาย ต าหนงนิติกร 552,000.00            ส านักกฎหมาย ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครัๅงทีไ 3/2563 23 ก.ย.63

1.4.2 1,000,000.00         ส านักกฎหมาย ตามระบียบกฟก.วาดຌวยคา฿ชຌจายตามภาระผูกพนั

1.4.4 55,774,140.00       

 ส านักจดัการหนีๅของกษตรกร
ส านักอ านวยการ

ส านักบริหาร

ผนสนับสนุนการกຌเขปัญหาหนีๅรงดวนของกษตรกร ระยะวลา  4 ป        
(2564 - 2567)
งบประมาณปทีไ 1 55,774,140.00 บาท ปทีไ 2 40,100,000.00 บาท
ปทีไ 3 36,800,000.00 บาท ปทีไ 4 36,800,000.00 บาท รวมทัๅงสิๅน 4 ป 
169,474,140.00 บาท ตามมติคณะกรรมการจดัการหนีๅฯ 24/2563 15 ต.ค.63

1.4.5 5,000,000.00         ส านักบริหาร ตามมติคณะกรรมการบริหารครัๅงทีไ 38/2563 พืไอกຌเขปัญหาการด านินงาน
ตามขຌอสนอสตง.

400,000,000.00      

2.1 272,000,000.00      

2.2 งบอดุหนุนองค์กรกษตรกร 68,000,000.00       

2.3 งบสนับสุนการฟืน้ฟูละพฒันากษตรกร 60,000,000.00       

2.4 งบฟืน้ฟูละพฒันากษตรกรภายหลังการจดัการหนีๅของกษตรกร
งบพืไอฟืน้ฟูละพฒันากษตรกรภายหลังการจดัการหนีๅของกษตรกร 
กลุมป้าหมาย จ านวน 32,000 ราย

650,000,000.00

3.1 620,000,000.00      

3.2 30,000,000.00       

310,745,231.87      

4.1 310,745,231.87       

กลยุทธท์ีไ 1 สงสริม ละสนับสนุนการรวมกลุมของกษตรกร
กลยุทธท์ีไ  2 สงสริมละสนับสนุนการฟืน้ฟูละพฒันาอาชีพกษตรกร 
กลยุทธท์ีไ 3 พฒันาความรูຌ฿นดຌานกษตรกรรม฿หຌกกษตรกรละพนักงาน 
กลยุทธท์ีไ 4 พฒันาศักยภาพ฿นการพึไงพาตนองละกืๅอกลูซึไงกนัละกนั

งบกูຌยืมองค์กรกษตรกร

งบพืไอการจัดการหนีๅของกษตรกร

ส านักจดัการหนีๅของกษตรกร

1.ผนจดัการหนีๅของกษตรกร การช าระหนีๅทนกษตรกร กรณีหนีๅ ธ.พาณิชย์ 
ละนิติบุคคล การช าระนีๅทนกษตรกร กรณีหนีๅสหกรณ์ละหนีๅ ธ.ก.ส. ( 
20,000 ราย)
2.ผนสนับสนุนการบริหารจดัการหนีๅกษตรกร 

 ผนการช าระหนีๅทนกษตรกร  ลูกหนีๅ ธกส.  ธ.พาณิชย์ นิติบุคคล ละสถาบัน
กษตรกร (สหกรณ์)ผนสนับสนุนการบริหารจดัการหนีๅกษตรกร

งบพืไอด านินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ผนกຌเขปัญหาหนีๅกษตรกรตามมติ ครม.
1.การซืๅอทรัพย์ NPA ตามมติ ครม.
2 การสนอ ครม.ขอขยายวงงินซืๅอทรัพย์ NPA เมกนิ รายละ 5 ลຌานบาท
ตามมติคณะกรรมการจดัการหนีๅฯ 24/2563 15 ต.ค.63

งินซืๅอทรัพย์สินของกษตรกรทีไเดຌมีการบังคับคดีสรใจสิๅนลຌว (หนีๅ NPA)

คาธรรมนียมศาล ละคา฿ชຌจายอืไน฿นการด านินคดี

ครงการรงรัดการกຌเขปัญหาหนีๅของกษตรกร ตามพระราชบัญญติั
กองทุนฟืน้ฟูละพฒันากษตรกร (ฉบับทีไ 3) พ.ศ. 2563

ครงการจຌางหมาผูຌ฿หຌบริการปรับปรุงการด านินงานตามขຌอสนอนะ
ของส านักงานการตรวจงินผนดิน

งบพืไอการฟ้ืนฟูละพัฒนากษตรกร

ส านักฟืน้ฟูละพฒันากษตรกร
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