
อนุมัตคิรั้งที ่1 
5 ส.ค.63

ขออนุมัตใินครั้งน้ี ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 30,000,000.00      30,000,000.00       
 ส่วนฝึกอบรม/
ส านักอ านวยการ

แผนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการจงัหวัดแผนการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานในการเข้าสู่ต าแหน่ง
แผนการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติการ
แผนการอบรมบุคลากรร่วมกบัองค์กรภายนอกเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน

2 2,000,000.00       14,010,000.00          16,010,000.00       
 ส่วนประชาสัมพันธ์

/ส านักบริหาร

เผยแพร่กจิกรรมการด าเนินงานของกองทุนฟืน้ฟูฯ ผ่านส่ือ ตลอดปี พ .ศ. 2564 
แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนว นโยบายและผลการด าเนินงาน
ผ่านส่ือมวลชน
แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวนโยบายและผลการด าเนินงาน 
ผ่านส่ือกจิกรรม
แผนงานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานผ่านส่ือส่ิงพิมพ์
แผนงานเผยแพร่ความรู้ผลการด าเนินงานผ่าน Social Media

3 2,000,000.00       2,000,000.00         
 ส่วนประชาสัมพันธ์

/ส านักบริหาร
เพือ่สนับสนุนงานตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียน ด้านการสนองประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ

4 1,000,000.00 1,000,000.00         ส่วนบัญชีการเงิน/ส านักบริหาร
ก าหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี พ.ศ.2545

5 ค่าเช่า ศูนยค์อมพิวเตอร์ data center  IDC 2,500,000.00 2,500,000.00         
 ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ/

ส านักอ านวยการ
ค่าบริการวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลฐานข้อมูล อปุกรณ์ป้องกนัเครือข่าย 
ระบบจดัเกบ็ Log file  (ตามราคากระทรวง DE )

6 2,000,000.00 2,000,000.00         
 ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ/

ส านักอ านวยการ
ค่าบริการ Cloud Service

1.งบบรหิารส านักงาน

แผนรายละเอียดกรอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ

งบประมาณ ปี 2564

งบประมาณ
 ปี 2564  รวมทัง้สิ้น

ส่วน/ส านัก
ทีร่บัผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ

ค าอธบิาย

ในวงเงิน 2,055 ล้านบาท ณ 30 ก.ย.63

ค่าสอบบัญชีงบการเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุม อบรม สัมมนา

ค่าใช้จา่ยในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จา่ยในการศึกษา วิจยั และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ค่าบริการ Cloud Computing เพือ่รองรับระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
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อนุมัตคิรั้งที ่1 
5 ส.ค.63

ขออนุมัตใินครั้งน้ี ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายการ

งบประมาณ ปี 2564

งบประมาณ
 ปี 2564  รวมทัง้สิ้น

ส่วน/ส านัก
ทีร่บัผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ

ค าอธบิาย

ในวงเงิน 2,055 ล้านบาท ณ 30 ก.ย.63

1.3 งบลงทุน
1.3.1 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2564

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,720,412.00            4,720,412.00          
 ส่วนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ

1.จดัซ้ือเพิม่เติม เนื่องจากขาดแคลนและจ าเป็นต้องใช้ตามภารกจิงานที่เพิม่ขึ้น
2.จดัซ้ือเพือ่ทดแทนของเดิมที่ช ารุด/เส่ือมสภาพการใช้งานและจ าหน่ายพัสดุแล้ว

2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,332,000.00            3,332,000.00          
 ส่วนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ/

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2563ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

3) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 30,000,000.00          
 ส่วนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ/

จดัซ้ือรถส านักงานตามการส ารวจและพิจารณาความจ าเป็น ตามปริมาณงาน 
และตามลักษณะภูมิประเทศ แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ  แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ  และ
รถโดยสาร 12 ที่นั่ง

4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหารงานของส านักงานฯ 36,500,000.00          36,500,000.00         
 ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ/

ส านักอ านวยการ/ส านักบริหาร

แผนงานที่ 1 ด้านระบบฐานข้อมูลองค์กร
 ฐานข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกร ฐานข้อมูลทะเบียนหนี้ของเกษตรกร
แผนงานที่ 2 ด้านระบบการ์ดลูกหนี้
 การการ์ดลูกหนี้องค์กรที่กูย้มืเงิน การการ์ดลูกหนี้ที่ซ้ือหนี้ให้เกษตรกร
แผนงานที่ 3 ระบบฐานข้อมูลด้านสารบรรณ พัสดุ ครุภัณฑ์  E-office
 3.1 ระบบบริหารจดัการเอกสาร
ระบบสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามเอกสารอเิล็กทรอนิกส์  ระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์ ระบบตู้เอกสาร ระบบกระดานข่าวและประชาสัมพันธ์
อเิล็กทรอนิกส์ ระบบนัดหมายและการประชุมอเิล็กทรอนิกส์
 ระบบจองทรัพยสิ์นอเิล็กทรอนิกส์(จองห้องประชุม จองรถ ฯลฯ 
3.2 ระบบบริหารงานจดัการส านักงาน 
ระบบงบประมาณอเิล็กทรอนิกส์ ระบบการเงินอเิล็กทรอนิกส์  ระบบบัญชี
อเิล็กทรอนิกส์ ระบบบุคลากรอเิล็กทรอนิกส์  ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์
อเิล็กทรอนิกส์ ระบบจดัซ้ือ/จดัจา้ง/พัสดุอเิล็กทรอนิกส์

1.3.2 53,000,000.00        53,000,000.00       

1) กอ่สร้างอาคารส านักงาน 10 แห่ง 50,000,000.00          50,000,000.00       
 ส่วนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ

กอ่สร้างอาคารส านักงาน ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 5 ล้านบาท จ านวน 10 แห่ง 

2) ปรับปรุง ตกแต่ง อาคารส านักงาน 3,000,000.00            3,000,000.00         
 ส่วนบริหารกลาง/
ส านักอ านวยการ

ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้าง
ประกอบ ส านักกจิการสาขาภูมิภาค ส านักงานสาขาจงัหวัดกรณีได้รับความ
อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่

ครุภัณฑ์

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง
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อนุมัตคิรั้งที ่1 
5 ส.ค.63

ขออนุมัตใินครั้งน้ี ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายการ

งบประมาณ ปี 2564

งบประมาณ
 ปี 2564  รวมทัง้สิ้น

ส่วน/ส านัก
ทีร่บัผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ

ค าอธบิาย

ในวงเงิน 2,055 ล้านบาท ณ 30 ก.ย.63

1.4 งบรายจา่ยอืน่ 62,326,140.00        62,326,140.00       
1.4.1 โครงการจดัจา้งปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ต าแหน่งนิติกร 552,000.00              552,000.00           ส านักกฎหมาย ตามมติคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 3/2563 23 ก.ย.63
1.4.2 1,000,000.00            1,000,000.00         ส านักกฎหมาย ตามระเบียบกฟก.ว่าด้วยค่าใช้จา่ยตามภาระผูกพัน

1.4.4 55,774,140.00          55,774,140.00       
 ส านักจดัการหนี้ของเกษตรกร

ส านักอ านวยการ
ส านักบริหาร

แผนสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร ระยะเวลา  4 ปี        
(2564 - 2567)
งบประมาณปีที่ 1 55,774,140.00 บาท ปีที่ 2 40,100,000.00 บาท
ปีที่ 3 36,800,000.00 บาท ปีที่ 4 36,800,000.00 บาท รวมทั้งส้ิน 4 ปี 
169,474,140.00 บาท ตามมติคณะกรรมการจดัการหนี้ฯ 24/2563 15 ต.ค.63

1.4.5 5,000,000.00            5,000,000.00         ส านักบริหาร
ตามมติคณะกรรมการบริหารคร้ังที่ 38/2563 เพือ่แกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอสตง.

400,000,000.00       400,000,000.00     
2.1 272,000,000.00       272,000,000.00     
2.2 งบอดุหนุนองค์กรเกษตรกร 68,000,000.00        68,000,000.00       
2.3 งบสนับสุนการฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร 60,000,000.00        60,000,000.00       

2.4 งบฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรภายหลังการจดัการหนี้ของเกษตรกร
งบเพือ่ฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรภายหลังการจดัการหนี้ของเกษตรกร 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 32,000 ราย

650,000,000.00 650,000,000.00
3.1 620,000,000.00       620,000,000.00     
3.2 30,000,000.00        30,000,000.00       

310,745,231.87       310,745,231.87     

4.1 310,745,231.87        310,745,231.87       

ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จา่ยอืน่ในการด าเนินคดี

โครงการเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

โครงการจา้งเหมาผู้ให้บริการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2. งบเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ส านักฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร

ส านักจดัการหนี้ของเกษตรกร

3. งบเพ่ือการจดัการหน้ีของเกษตรกร 1.แผนจดัการหนี้ของเกษตรกร การช าระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้ ธ .พาณิชย ์
และนิติบุคคล การช าระนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สหกรณ์และหนี้ ธ .ก.ส. ( 
20,000 ราย)
2.แผนสนับสนุนการบริหารจดัการหนี้เกษตรกร 

 แผนการช าระหนี้แทนเกษตรกร  ลูกหนี้ ธกส.  ธ.พาณิชย ์นิติบุคคล และสถาบัน
แผนสนับสนุนการบริหารจดัการหนี้เกษตรกร

4. งบเพ่ือด าเนินงานตามมตคิณะรฐัมนตรี
แผนแกไ้ขปัญหาหนี้เกษตรกรตามมติ ครม.
1.การซ้ือทรัพย ์NPA ตามมติ ครม.
2 การเสนอ ครม.ขอขยายวงเงินซ้ือทรัพย ์NPA ไม่เกนิ รายละ 5 ล้านบาท
ตามมติคณะกรรมการจดัการหนี้ฯ 24/2563 15 ต.ค.63

เงินซ้ือทรัพยสิ์นของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จส้ินแล้ว (หนี้ NPA)

กลยทุธ์ที่ 1 ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลยทุธ์ที่  2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟืน้ฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
กลยทุธ์ที่ 3 พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมให้แกเ่กษตรกรและพนักงาน 
กลยทุธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพในการพึง่พาตนเองและเกือ้กลูซ่ึงกนัและกนั

งบกูย้มืองค์กรเกษตรกร
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