กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีแผนการ
ดาเนินงานภายในวงเงินงบประมาณรวม 528,163,800.00 บาท เป็นงบประมาณการขับเคลื่อนดาเนินงาน
5 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานบริหารสานักงาน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชุมเมืองแห่งชาติ มีมติคราวการประชุมครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 อนุมัติการปรับแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อแผนการดาเนินงานของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติหลายด้าน ทาให้การดาเนินงานบางตัวชี้วัดไม่สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
แผนเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กาหนดไว้ โดยปรับลดจากแผนเดิม จานวน 261,542,500.00 บาท คงเหลือ
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 จานวน 266,621,300.00 บาท
หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
1. ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาการบริ ก าร
ประชาชน
1 .1 โค รงก ารจั ด ตั้ งสถ าบั น
การเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ
1.2 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง
ช าระอั น เกิ ด จากการกู้ ยื ม เงิ น ของ
ธนาคาร(บัญชีที่ 3)

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผลการใช้จ่าย

2,100,000.00

826,043.62

500 แห่ง

600,000.00

-

60,686
กองทุน

1,500,000.00

826,043.62

32,259,000.00

32,238,058.24

32,259,000.00

32,238,058.24

5,379,000.00

3,753,996.40

3,280,000.00
1,099,000.00

3,280,000.00
217,180.00

1,000,000.00

256,816.40

2. ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานราก
- แผนงานประชารัฐ
76 จังหวัด
งบบริหารโครงการประชารัฐ
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
กองทุนหมู่บ้าน
3.1 คลินิกกองทุน
13 สาขา
3.2 การแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ นที่ 76 จังหวัด/ กทม.
ระหว่างตรวจสอบพยานหลั ก ฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
การดาเนินคดี
3.3 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย
10 รุ่น
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น หมู่ บ้ า นและ
ชุ ม ชนเมื อ งแห่ งชาติ ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง
ใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชน
-โครงการประเมิ น ศั ก ยภาพ
ด าเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้ า น
และชุมชนเมือง

เป้าหมาย

79,604
กองทุน

5.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงาน
5.1 พัฒนาและสนับสนุน
1,005 คน
ปฏิบัติการครือข่ายกองทุน
76 จังหวัด/กทม.
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
928 อาเภอ
5.2 สนับสนุนการดาเนินงาน คณะกรรมการ
ของคณะกรรมการกองทุน
1 คณะ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะอนุฯ 6 คณะ
อนุกรรมการและผู้อานวยการ
6. งบบริหารสานักงาน

สทบ.ส่วนกลาง/
สาขา 13 สาขา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ผลการใช้จ่าย

6,700,000.00

6,700,000.00

6,700,000.00

6,700,000.00

3,431,100.00

2,280,079.06

331,100.00

330,978.55

3,100,000.00

1,949,100.51

216,752,200.00

215,757,837.38

266,621,300.00

261,556,014.70

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2564
สานั กงานกองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ มี แผนการดาเนินงาน แผนการเงินและ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 266,621,300.00 บาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 261,556,014.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.10 ของงบประมาณตามแผนงาน
ดาเนินการปี พ.ศ. 2564
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในสภาวะสถานการ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลออกมาตรการควบคุม ป้องกันโรค และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทาให้กระบวนการขับเคลื่อนพัฒนาและการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการต่างๆ ให้กับกองทุนหมู่บ้าน
ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีในพื้นที่จังหวัด และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกองทุน หมู่บ้ านไม่สามารถดาเนิ นงานได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถจัดประชุมในช่ว งเวลาดังกล่าวได้
ทาให้การดาเนินโครงการต่างๆ มีการชะลอตัว เกิดความล้าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบให้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ไม่เป็นได้ตามเป้าหมายที่กาหนด

แนวทางการแก้ไข
1. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 และปรับแนวทางการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการตามที่รัฐบาลกาหนดภายใต้สถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2. คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ งชาติ ได้ แ ต่ งตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
เพื่อสนับ สนุน ขับเคลื่ อนและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ จานวน 4 คณะ ได้แก่
2.1 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2.2 คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
2.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฏหมาย
2.4 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

