1
ความ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับ การของนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ
วันที่
สาระสาคัญ
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย
มาตรา )8( 84 ด้านเศรษฐกิจ
20 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 47
ข้อ 2.5 ยกระดับราคา ก.ค เห็นชอบให้ กษ. จัดตั้งกองทุนปรับ
สินค้าเกษตรและให้
47 โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน
ขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศเพื่อใช้ดาเนินการปรับ
โครงสร้างสินค้าเกษตรและช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า โดยช่วยเหลือเกษตรกร
ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนา
ช่องทางการตลาดจากสินค้าที่ไม่มี
ศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ

ผลการดาเนินการแผนงาน/โครงการ

ปัญหา
การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ/
อุปสรรค งบประมาณ (บาท)
โทรศัพท์
พร้อม
ได้รับ เบิกจ่าย
ข้อเสนอ จัดสรร
แนะ

1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
อนุมัติ
โครงการที่เสนอ ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕๕6 งบประมาณรวม 56.66
ลบ. จาแนกเป็น
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อ
ลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของ
กรมวิชาการเกษตร เป็นเงิน 5.75 ลบ.
1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี
ทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้า AFTA ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน
50.91 ลบ.

- ยังไม่
สามารถ
อนุมัติ
โครงการได้
เนื่องจาก
ขาดราย
ละเอียด
ในสาระ
สาคัญ
จึงให้
หน่วยงาน
กลับไป
ปรับปรุง
โครงการ

2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน ๒๕๕๕6 งบประมาณรวม
92.98 ลบ. จาแนกเป็น
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อ
ลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของ
กรมวิชาการเกษตร เป็นเงิน 5.75 ลบ.

- โครงการ
ที่ 2.3
และ 2.4
ยังไม่ได้รับ
ความ
เห็นชอบ
เนื่องจาก

ส่วนบริหาร
กองทุนภาค
การเกษตร
สานักวิจัย
เศรษฐกิจ
การเกษตร
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2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี
ทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้า AFTA ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน
50.91 ลบ.
2.3 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนเนื้อคุณภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากโคขุนเนื้อคุณภาพมาตรฐานฮาลาล ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน 29.47 ลบ.
2.4 โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ
(Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเงิน 6.85 ลบ.
3. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดประชุมเพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการที่เสนอ ขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน
๒๕๕6และวันที่ 19 มิถุนายน 2556 งบประมาณรวม
365.08 ลบ. จาแนกเป็น
3.1 โครงการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งเพื่อทดแทนการนาเข้า
ของกรมวิชาการเกษตรเป็นเงิน 62.94 ลบ.
3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดข้าว
“ข้าวหอมมะลิเวียงโกศัย ถิ่นฟ้า ล้านนา ตะวันออก”ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเงิน 41.79 ลบ.
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3.3 โครงการผลิตข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวสาร
คุณภาพดีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทย
สู่สากล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเงิน 45.16 ลบ.
3.4 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟ

สาเร็จรูปแบบครบวงจร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นเงิน 3.86 ลบ.
3.5 โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อ
พัฒนาพืชเศรษฐกิจหลักในการเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือก
ข้าวโพด ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน 47.96 ลบ.
3.6 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของฟาร์มโคนม
เข้าสู่ SMART FARM เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิด
การค้าเสรีFTA ปี 2556 -2562 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นเงิน 163.37 ลบ.
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