แผนปฏิบตั ิงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม

เป้าหมาย

2561

2562

(ปริมาณ/หน่วยวัด) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย.

งบประมาณ

หมายเหตุ

(บาท)

• กิจกรรมทีต่ ้องดาเนินการภายใต้ตัวชี้วดั /แผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ และงานปกติ
1. ด้านการเงิน
1.1 การจัดสรรเงินกองทุนฯ
เพื่อให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตร ทั้งด้านการผลิตและการตลาด การเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการผลิต ตลอดจนการแปรรูป
และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า รวมทั้งช่วยเหลือให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบไปยังอาชีพอื่นๆ

100 ล้านบาท

1. ให้การสนับสนุนโครงการที่อยู่ระหว่างการ
เสนอขอรับการสนับสนุน 5 โครงการ
1.1โครงการนาร่องการเพิ่มศักยภาพการผลิต
มะพร้าวพื้นเมืองพันธุด์ ีทดแทนสวนเก่า
1.2โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคขุนเพื่อ
รองรับตลาดในเขตภาคเหนือและอาเซียนของ
สหกรณ์โคขุนดอกคาใต้ จากัด
1.3โครงการนาร่องผลิตนมผงลดผลกระทบการ
เปิดเสรีทางการค้า (FTA)
1.4โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรเพื่อศึกษาสมรรถนะการขุนโคเนื้อ
เชิงการค้ารองรับการเปิดเขตการค้าเสรี
1.5โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคน
มรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)

กิจกรรม

เป้าหมาย
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งบประมาณ

หมายเหตุ

(บาท)
2. ให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เสริมสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการผลิต
ตลอดจนการแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้า รวมทั้งช่วยเหลือให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ได้รับ
ผลกระทบไปยังอาชีพอื่นๆ

1.2 สนับสนุนให้การจัดทาข้อเสนอโครงการมีความเหมาะสม
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาคู่มือการเขียนโครงการ
2) ค่าใช้จ่ายในการให้คาปรึกษาแนะนาการเขียนโครงการ
3) จัดฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการและแผนบริหาร
ความเสี่ยง
1.3 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน

1,000 ชุด

20,000

6 ครั้ง

26,400

300 ราย
2 โครงการ

1,380,000
-

1. โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของ
สมาชิก (Smart farm)
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของ
กลุ่มเกษตรกรทาสวนเขาทะลุ
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2. ด้านปฏิบตั ิการ
2.1 จัดทาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานกองทุนฯ

1 ครั้ง

- ลงนามร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

2.2 การนิเทศโครงการ

8 ครั้ง

120,000 โครงการที่ติดตามขึ้นกับปัญหาและอุปสรรค

2.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลโครงการ

7 โครงการ

500,000

2.4 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

4 ครั้ง

80,000

2.5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ฯ

3 ครั้ง

72,600

2.6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบฯ

1 ครั้ง

12,100

2.7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

4 ครั้ง

50,600

12 ครั้ง

5,000

2 ครั้ง

460,000

2.8 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการ ฯ ตามข้อ 2.3,2.4,2.5,2.6 และข้อ 2.7
2.9 จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตร
3. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 การสารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 ครั้ง

-

3.2 การจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฯ ปี 62

1 แผน

55,000

3.3 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์

1 ครั้ง/ไตรมาส

-

กิจกรรม

เป้าหมาย
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(ปริมาณ/หน่วยวัด) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย.
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4. ด้านพัฒนาองค์กร
4.1 การประชาสัมพันธ์
1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร จัดทา
รายละเอียดโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค้าประจาปี 2560

1 ครั้ง (400 แห่ง)

-

2) จัดทาหนังสือเวียนแนะนากองทุนฯ

500 ฉบับ

5,000

3) จัดทาคู่มือการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

1,000 เล่ม

20,000

4.2 การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

1 แผน

4.3 การดาเนินงานตามแผนแม่บทสารสนเทศ

1 แผน

4.5 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

1 แผน

รวมงบประมาณ (งบดาเนินการ)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ/การปฏิบตั ิงานนอกเวลา/ประกันสังคม
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

รวมงบประมาณค่าบริหารกองทุนฯ ปี 2562

-

10,000
2,816,700
94,100
1,639,200
4,550,000

หมายเหตุ

