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วันที่

3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
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3.3.1 ภาคเกษตร
ก.ค.
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 47
โดยการวิ จั ย และพั ฒ นาสายพั น ธุ์ พั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทาน
ต่ อ โ ร ค แ ม ล ง ศั ต รู พื ช ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
โลก และถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการวิจัย
ไปสู่ เ กษตรกรเพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ พั น ธุ์ ดี ใช้
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่
โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดิน
แต่ละชนิด ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต

สาระสาคัญ
ครม.มีมติเมื่อวันที่ 20 ก.ค 47
เห็ น ชอบให้ กษ.จั ด ตั้ ง กองทุ น
ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต ภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่ งขั นของประเทศเพื่ อใช้
ดาเนินการปรับโครงสร้างสินค้า
เกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทา งกา ร ค้ า โ ด ย ช่ วย เ ห ลื อ
เกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการผลิต
และพั ฒ นาช่ อ งทางการตลาด
จากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้า
ที่มีศักยภาพ

การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ใน
การดาเนินงานที่สาคัญ
1. พิจารณากลั่น กรองความเป็นไปได้ เบื้องต้นของโครงการที่เสนอ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 2 ครั้ง งบประมาณรวม 62.961 ลบ.
จาแนกเป็น
ครั้งที่ 1. เมื่อวัน ที่ 2 กุม ภาพันธ์ 2555 จานวน 3 โครงการ
งบประมาณรวม 38.535 ลบ. ดังนี้
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากเนื้ อ โคขุ น มาตรฐานฮาลาล ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เป็ น เงิ น
7.490 ลบ.
2) โครงการจัดตั้งโรงฆ่ามาตรฐานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้ า นการผลิ ต เนื้ อ โคธรรมชาติ ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เป็ น เงิ น
5.404 ลบ.
3) โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี
(FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงิน
25.641 ลบ.
ครั้ ง ที่ 2. เมื่ อ วั น ที่ 15 มี น าคม 2555 จ านวน 3 โครงการ
งบประมาณรวม 24.426 ลบ. ดังนี้
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักอาเภอ
วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิ ดเสรี
ทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน AFTA ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
เงิน 10.060 ลบ.
2) โครงการปรั บ โครงสร้ า งสิ น ค้ า พริ ก ไทย ของกรมวิ ชาการ
เกษตร เป็นเงิน 7.704 ลบ.
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การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ใน
การดาเนินงานที่สาคัญ
3) โครงการเพิม่ มูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium)
เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของภาควิชา
สัตวบาลคณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน
6.661 ลบ.
2. คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการฯ พิ จ ารณากลั่ น กรอง
โครงการฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ
รวม 43.839 ลบ. จาแนกเป็น
1) โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี
(FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงิน
25.641 ลบ.
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน 12.514 ลบ.
3) โครงการจัดตั้งโรงฆ่ามาตรฐานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตเนื้อโคธรรมชาติ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน 5.684 ลบ.
3. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการฯ 2 ครั้ง
งบประมาณรวม 38.155 ลบ. จาแนกเป็น
ครั้ ง ที่ 1. เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษายน 2555 จ านวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี
(FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงิน
25.641 ลบ.
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การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ใน
การดาเนินงานที่สาคัญ
ครั้ งที่ 2. เมื่ อวั นที่ 13 กัน ยายน 2555 จ านวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน 12.514 ลบ.
4. กองทุนฯ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตการค้าเสรีให้กับ
เกษตรกรในแต่ละภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้มีการเตรียมปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้น และตระหนักรับรู้ถึงผลกระทบจากการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งด้านบวกและลบ
อย่างถูกต้องเพื่อกระตุ้นให้สถาบันเกษตรกรเขียนโครงการขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การผลิตและการค้า สินค้าเกษตรโดยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กองทุน FTA : เตรียม
ความพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC” เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรในภาคเหนือ รับทราบประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสินค้า ข้าว ถั่วเหลือง ส้ม ชา ผักผลไม้ เมืองหนาว ที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ครั้ ง ที่ 2. การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “กองทุ น FTA :
เสริมสร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC” เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่
จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกษตรกรในภาคตะวันออก รับทราบประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์ พริกไทย และผลไม้ในภาคตะวันออก ที่
คาดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบจากการรวมตั ว เป็น ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC)
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