1
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
และความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ความ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับ การของนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ
วันที่
สาระสาคัญ
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย
มาตรา 190 ด้านเศรษฐกิจ
20 เพื่อใช้ดาเนินการปรับโครงสร้างสินค้า
วรรค 3
ข้อ 2.5 ยกระดับราคา ก.ค เกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
สินค้าเกษตรและให้
74 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน
โดยช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรในการปรั บ
โครงสร้างการผลิต ปฏิรูปผลิตผลทาง
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พัฒนาคุณภาพ การแปรรูป การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตและพัฒนาช่องทางการตลาดจาก
สิ นค้ า ที่ ไ ม่ มี ศั ก ย ภ า พสู่ สิ นค้ า ที่ มี
ศักยภาพ

ผลการดาเนินการแผนงาน/โครงการ

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

1. คณะกรรมการบริ หารกองทุ นฯ พิ จารณาอนุ มั ติ
โครงการที่ เสนอขอรั บเงิ นสนั บสนุ นจากกองทุ นฯ 1 ครั้ ง
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕6 งบประมาณรวม 9.95 ลบ.
ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทน
สวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA
2. คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองโครงการฯ พิ จารณา
กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕6 งบประมาณรวม
124.93 ลบ. จาแนกเป็น
.2.1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนเนื้อคุณภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากโคขุ นเนื้ อคุ ณภาพมาตรฐานฮาลาล ของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ เป็นเงิน 35.48 ลบ.
2.2 โครงการเพิ่ มมู ลค่ าเพิ่ มเนื้ อโคขุ นเกรดคุ ณภาพ
(Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน 11.64 ลบ.

ส่วนบริหาร
กองทุนภาค
การเกษตร
สานักวิจัย
เศรษฐกิจ
การเกษตร
-โครงการ
ที่เสนอทั้ง
3 โครงการ
ยังไม่ได้รบั
ความ
เห็นชอบ
เนื่องจาก
ขาดราย
ละเอียด
ในสาระ
สาคัญ
จึงให้

2
ความ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
สอดคล้องกับ การของนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ
วันที่
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินการแผนงาน/โครงการ

สาระสาคัญ

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

2.3 โครงการพั ฒนาศั กยภาพฟาร์ มโคนมของสมาชิ ก หน่วยงาน
(Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี กลับไป
FTA ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน 80.78 ลบ.
ปรับปรุง
โครงการ
3. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดประชุมเพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการที่เสนอขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ 1 ครั้ง เมือ่ วันที่ 28 พฤจิกายน
๒๕๕6 ได้แก่ โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
หยาบให้กับโคนม ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ
8.32 ลบ.

3
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
และความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 มีนาคม 2557
ความ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับ การของนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ
วันที่
สาระสาคัญ
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย
มาตรา 190 ด้านเศรษฐกิจ
20 เพื่อใช้ดาเนินการปรับโครงสร้างสินค้า
วรรค 3
ข้อ 2.5 ยกระดับราคา ก.ค เกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
สินค้าเกษตรและให้
74 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน
โดยช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรในการปรั บ
โครงสร้างการผลิต ปฏิรูปผลิตผลทาง
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พัฒนาคุณภาพ การแปรรูป การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตและพัฒนาช่องทางการตลาดจาก
สิ นค้ า ที่ ไ ม่ มี ศั ก ย ภ า พสู่ สิ นค้ า ที่ มี
ศักยภาพ

ผลการดาเนินการแผนงาน/โครงการ

1. คณะกรรมการบริ หารกองทุ นฯ พิ จารณาอนุ มั ติ
โครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จานวน 3
โครงการ รวมเป็นเงิน 98.60 ล้านบาท ได้แก่
1.1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕6 อนุมัติโครงการ
เพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA งบประมาณ
9.27 ล้านบาท
1.2 เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม ๒๕๕4 อนุ มั ติ 2
โครงการ ได้ แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์ มโคนมของ
สมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิด
การค้ า เสรี AFTA งบประมาณ 44.69 ล้ านบาท และ
โครงการเพิ่ มมู ลค่ าเนื้ อโคขุ นเกรดคุ ณภาพ (Premium)
11.67

ปัญหา
การใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ/
อุปสรรค งบประมาณ (บาท)
โทรศัพท์
พร้อม
ได้รับ เบิกจ่าย
ข้อเสนอ จัดสรร
แนะ
ส่วนบริหาร
กองทุนภาค
การเกษตร
สานักวิจัย
เศรษฐกิจ
การเกษตร
โทร 02 561
7424

4
ความ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
สอดคล้องกับ การของนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ
วันที่
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินการแผนงาน/โครงการ

สาระสาคัญ

2. คณะอนุกรรมการกลั่ นกรองโครงการฯ พิ จารณา
กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
2 ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน ๒๕๕6
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ งบประมาณรวม 124.93 ล้านบาท จาแนกเป็น
1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนเนื้อคุณภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากโคขุ นเนื้ อคุ ณภาพมาตรฐานฮาลาล ของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ เป็นเงิน 35.48 ล้านบาท
2) โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ
(Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน 11.64 ล้านบาท
3) โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก
(Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี
FTA ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน 80.78 ล้านบาท

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

5
ความ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
สอดคล้องกับ การของนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ
วันที่
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินการแผนงาน/โครงการ

สาระสาคัญ

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๕7 พิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
งบประมาณรวม 98.22 ล้านบาท จาแนกเป็น
1) โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ
(Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน 11.64 ล้านบาท
2) โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก
(Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี
FTA ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน 44.69 ล้านบาท
3) โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับ
โคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นเงิน 8.86 ล้านบาท
3. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการทีเ่ สนอ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28
พฤจิกายน ๒๕๕6 ได้แก่ โครงการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 8.86 ลบ.

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

