
กลยทุธก์ารดําเนนิงาน ปี 2555 
กลุ่มส่งเสริมการผลติยางพาราและปาล์มน้าํมัน 

ส่วนส่งเสริมการผลติไม้ผล ไม้ยืนตน้และยางพารา สํานักส่งเสริมและจัดการสนิคา้เกษตร 
....................................... 

สถานการณ ์ ปญัหา สาเหต ุ
แนวทางการปฏบิตัิงาน 

ส่งเสริมการจัดการสนิคา้เกษตร 
ยางพารา 
    ปลูกในพื้นที่ 67 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่
เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 18.3 ล้านไร่ เปิดกรีด
แล้ว 12.06 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 253 
กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลผลิตรวมประมาณ 3.25 
ล้านตัน/ปี ส่งออก 2.87 ล้านตัน มีเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในความรับผิดชอบ ประมาณ 
1.53 ล้านครวัเรือน เกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 
95 เป็นเกษตรกรรายย่อยซึง่พื้นที่ปลูกไม่เกิน 
15 ไร่ ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ 45.82 
บาท/กิโลกรัม 

1. ปัญหาที่พบในส่วนของเกษตรกรราย
ใหม่ ในเขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นการ
เปิดกรีดต้นยางที่ไม่ได้ขนาด(ต้นยางเล็ก) 
กรีดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทําให้เกิด
โรคเปลือกแห้งซึ่งให้ผลผลิตต่ํา 
2. ปัญหาด้านราคาที่เกษตรกรขายได้
ตกต่ํา โดยจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2553 เป็นต้นมา ราคายางแผ่นที่
เกษตรกรขายได้ ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ราคากิโลกรัมละ  155 บาท ในเดือน
เมษายน 2554 ลดลงเหลือ 135 บาท 
ในเดือนมิถุนายนและเหลือ 88 บาท ใน
เดือนพฤศจิกายน 2554 จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราจากกรม
วิชาการเกษตร พบว่าราคายางเคลื่อนไหว
ผันผวนและปรับตัวลดลงมี  

1. เป็นเกษตรกรนอกสงเคราะห์จึงไม่มี
ความรู้ และไมม่ีหน่วยงานดูแลให้ความรู้ 

 
 
 
 

2. จากสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไปอยู่ใน
ภาวะชะลอตัว การซื้อขายในตลาด
ล่วงหน้าซบเซา เนื่องจากพ่อค้า นักลงทุน 
และนักเก็งกําไร ต่างไม่มั่นใจในทิศทาง
สถานการณ์ตลาดว่าจะเป็นอย่างไร จึงมี
ความระมัดระวังในการซื้อขาย 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราเรื่องการกรีดยาง รวมทั้ง
ฝึกอบรมเกษตรกรและผูร้ับจา้งกรีดยางให้
มีความชํานาญในการกรีดเป็นการลดความ
เสียหายจากการกรีดยางพารา 
 
2. สร้างเสถียรภาพการแปรรูปยางพารา
และเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยชะลอการกรีด
ยางออกไปในช่วงฝนตกหนักหรือยางผลัด
ใบ ให้เกษตรกรเก็บผลผลิตไว้ก่อนโดยยัง
ไม่ต้องนําออกขาย ส่งเสริมให้องค์กร
เกษตรกรรับซือ้ผลผลิตเก็บเพื่อรอราคาที่
ดีกว่า รวมทั้งสนับสนุนการแปรรูป
ยางพาราเป็นการเพิ่มมูลค่า 
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สถานการณ ์ ปญัหา สาเหต ุ
แนวทางการปฏบิตัิงาน 

ส่งเสริมการจัดการสนิคา้เกษตร 
ปาล์มน้ํามัน 
   พื้นที่เพาะปลูกเกือบทั้งหมดในเขตภาคใต้
และภาคตะวันออก พื้นที่รวมทั้งประเทศ 
4.20 ล้านไร ่ให้ผลผลิตแล้ว 3.87 ล้านไร ่
ผลผลิตเฉลี่ย 2.73 ตัน/ไร่/ปี ผลผลิตปาลม์สด
ทั้งทะลายรวมทั้งสิ้น 10.06 ล้านตัน น้ํามนั
ปาล์มดิบ 1.72 ล้านตัน นําไปบริโภค 0.98 
ล้านตัน ผลิตไบโอดีเซล 0.46 ล้านตัน ส่งออก 
0.28 ล้านตัน โดยมีเกษตรกรผู้ผลิตปาล์ม
น้ํามันประมาณ 0.15 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็น
เกษตรกรรายย่อย ร้อยละ 63 ซึ่งปลูกใน 
ลักษณะเป็นสหกรณ์นิคม และเป็นเกษตรกร
รายย่อย โดยเกษตรกรพื้นทีป่ลูกน้อยกว่า 50 
ไร่ มีจํานวน ประมาณ 40,950 รายในปี 
2553-2554 ราคาผลผลิตปาล์มน้ํามันอยู่ใน
เกณฑ์ดี ราคาเฉลี่ย 4.00-4.50 บาท/
กิโลกรัม เนื่องจากมีการนําน้ํามันปาล์มไปผลิต
เป็น ไบโอดีเซล  

 
1. ผลปาลม์ลน้ตลาด  
 
  
2. ผลผลิตเฉลีย่ต่อไร่ค่อนข้างต่ํา  
 

 
1. เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่
ผลผลิตมีราคาดี 
 
2. เกษตรกรปลูกในที่ไม่เหมาะสม และใช้
พันธุ์ไม่มีคุณภาพ มีอายุมาก ขาดการดูแล
รักษาอย่างถูกต้องรวมทั้งใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่
เหมาะสมทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

 
1. ให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐาน
การเก็บเกี่ยว 
 
 
2.1 ให้ความรู้เกษตรกรรายย่อยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึน้ 
2.2 รวมทั้งสนับสนุนให้เปลีย่นพันธุ์ใหม่
เป็นการปลูกทดแทนสวนเก่า 
2.3 หาพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิต
บางจังหวัด เช่น ในเขตที่ลุม่ทุ่งรังสิต 
มีเกษตรกรปลกูปาล์มน้ํามันที่ได้รับผลผลิต
สูง สมควรมีการดําเนินการอย่างเหมาะสม
เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 

 
 
 



แผนการปฏบิตัิงานส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตรที่รบัผดิชอบ  ในปงีบประมาณ  2555 
กลุ่มส่งเสริมการผลติยางพาราและปาล์มน้าํมัน  ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนตน้และยางพารา 

 
แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 

ความสาํคญั 
งาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
ผู้รบัผดิชอบ 

1. โครงการส่งเสริมปลูกปาล์ม
น้ํามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า
เพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้า AFTA 
ปี 2555 

   - งบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ 
   - งบประมาณ ปีที่ 1 33 ล้านบาท 
   - เกษตรกร 1,000 ราย 
   - พื้นที่รวม 10,000 ไร่ 
   - ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่ 
ปี 2554-2556 

1. ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร
เกษตรกร 
2. ฝึกอบรม/ดูงาน 
3. จัดทําแปลงส่งเสริมฯ 
    - ต้นกล้าปาล์มพันธุ์ดี 
    - ปุ๋ยเคมี/สารเคมี 
4. ติดตามนิเทศงาน
โครงการ 

ตค.54-มค.55 
 

มค.-กพ.55 
 

ตค.54-กย.55 
ตค.55 

ตค.54-กย.55 

5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี กระบี่ 

ตรัง และสตูล 
 
 

จังหวัด/อําเภอ 
 

จังหวัด/อําเภอ 
 

กรม/ศูนย์เพาะเลี้ยง 

จังหวัด/อําเภอ 
กรมฯ/สสข. 

 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช (ปาล์มน้ํามัน) 

   - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร 
ปี 2555 
   - งบประมาณ 889,000 บาท 
   - เกษตรกร 1,000 ราย 19 จังหวัด 
   - พื้นที่แปลงต้นแบบ 100 ไร่ 
   - ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2554 
ถึง กันยายน 2555  

1. ประชุม/อบรมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. จัดการบวนการเรียนรู้
เกษตรกร 
3. จัดทําแปลงต้นแบบ 
4. เอกสารวิชาการ 
5. ติดตามประเมินผล 

มีค.2555 
 

เมย., มิย.,กค. 
2555 

เมย.2555 
มีค.2555 

พค.,กค.,กย.2555 

- 
 

19 จังหวัด 
 

10 จังหวัด 
- 
- 

กรมฯ 
 

จังหวัด/อําเภอ 
 

จังหวัด/อําเภอ 
กรมฯ 

กรมฯ/เขต 
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แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 
ความสาํคญั 

งาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ผู้รบัผดิชอบ 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ํามัน ปีที่ 4 

   - งบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ 
   - งบประมาณ ปีที่ 4 3.8 ล้านบาท 
   - อบรมเกษตรกรร่วมโครงการ ปีละ 
10,000 ราย 
   - ดําเนินโครงการ เป็นเวลา 5 ปี 
(ปี 2551-2555) 

1. ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร
เกษตรกรร่วมโครงการ 
2. อบรม/ดูงานเจ้าหน้าที่ 
3. อบรมเกษตรกร 
4. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
ผู้ผลิต 
5. ติดตามนิเทศงาน
โครงการ 

มค.-มีค.55 
 

มค.-มีค.55 
เมย.-กค.55 
เมย.-กย.55 

 
มค.-กย.55 

 

19 จังหวัด 
ภาคใต้ 9 จังหวัด 

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ 

หนองคายและบึงกาฬ 

จังหวัด/อําเภอ 
 

สสข. 
จังหวัด/อําเภอ 
จังหวัด/อําเภอ 

 
สสจ. 

4. โครงการส่งเสริมการผลิต
ยางพารา(อบรมเกษตรกร
กรีดยางพารา) 

อยู่ระหว่างประสานงานกับคณะที่ปรึกษา
สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรม
วิชาการเกษตร เพื่อสนับสนุนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม
เกษตรกร 

1. ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่  
2. อบรมเกษตรกร 
 

พค. – มิย.55 
กค. – กย.55 

 

ภาคเหนือ 7 จงัหวัด
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 
จังหวัด 

 

 

5. โครงการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรพื้นที ่
สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 

   - รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนส้มร้าง
ทุ่งรังสิตเพื่อประกาศเป็นเขตส่งเสริมปลูก
ปาล์มน้ํามัน ตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ 
 

   - รับขึ้นทะเบียน
เกษตรกร 
   - ตรวจสอบความ
เหมาะสมของพื้นที่ 
   - ประกาศเขตส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ํามัน 

ปี 2554-2555 4 จังหวัด ได้แก่ 
ปทุมธานี สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา และ
นครนายก 

กรมฯ/จังหวัด 
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แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 
ความสาํคญั 

งาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ผู้รบัผดิชอบ 

6. โครงการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสวนส้มร้างทุ่งรังสิต
เพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน 

   - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
กระทรวงพลังงาน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาพื้นที่สวนส้ม
ร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน 

   - จัดทําแปลงศึกษา
ทดสอบ จํานวน 5 เรื่อง 

 จังหวัดนครนายก กรมฯ 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรในการ
รักษาเสถียรภาพราคา
ยางพารา 

   ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราตกต่ําตามมติ
คณะกรรมการยางธรรมชาติ ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้ดําเนิน
โครงการ 
งบประมาณ 2,633,900 บาท 
 

1. อบรมสมาชิกสถาบัน
เกษตรกรด้านการแปรรูป
ยางแผ่นรมควัน การอัด
ก้อนและการเก็บรักษา 
2. ตรวจสต็อกและติดตาม
งาน 
3. ตรวจสต๊อกและติดตาม
โครงการ 

  กรมฯ 

 
องค์ความรู้ที่จําเปน็ในการปฏบิตัิงาน 
 1. เทคนิคการกรีดยางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามนั โดยการวิเคราะห์ดิน-ใบปาล์มน้ํามัน 
 3. มาตรฐานการเก็บเกี่ยว 
 4. เทคนิคการปลูกปาล์มน้ํามันในพื้นที่ลุม่ ดินเปรี้ยวจัด 



กลยทุธก์ารดําเนนิงาน ปี 2555 
กลุ่มส่งเสริมการผลติยางพาราและปาล์มน้าํมัน 

ส่วนส่งเสริมการผลติไม้ผล ไม้ยืนตน้และยางพารา สํานักส่งเสริมและจัดการสนิคา้เกษตร 
....................................... 

สถานการณ ์ ปญัหา สาเหต ุ
แนวทางการปฏบิตัิงาน 

ส่งเสริมการจัดการสนิคา้เกษตร 
ยางพารา 
    ปลูกในพื้นที่ 67 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่
เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 18.3 ล้านไร่ เปิดกรีด
แล้ว 12.06 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 253 
กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลผลิตรวมประมาณ 3.25 
ล้านตัน/ปี ส่งออก 2.87 ล้านตัน มีเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในความรับผิดชอบ ประมาณ 
1.53 ล้านครวัเรือน เกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 
95 เป็นเกษตรกรรายย่อยซึง่พื้นที่ปลูกไม่เกิน 
15 ไร่ ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ 45.82 
บาท/กิโลกรัม 

1. ปัญหาที่พบในส่วนของเกษตรกรราย
ใหม่ ในเขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นการ
เปิดกรีดต้นยางที่ไม่ได้ขนาด(ต้นยางเล็ก) 
กรีดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทําให้เกิด
โรคเปลือกแห้งซึ่งให้ผลผลิตต่ํา 
2. ปัญหาด้านราคาที่เกษตรกรขายได้
ตกต่ํา โดยจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2553 เป็นต้นมา ราคายางแผ่นที่
เกษตรกรขายได้ ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ราคากิโลกรัมละ  155 บาท ในเดือน
เมษายน 2554 ลดลงเหลือ 135 บาท 
ในเดือนมิถุนายนและเหลือ 88 บาท ใน
เดือนพฤศจิกายน 2554 จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราจากกรม
วิชาการเกษตร พบว่าราคายางเคลื่อนไหว
ผันผวนและปรับตัวลดลงมี  

1. เป็นเกษตรกรนอกสงเคราะห์จึงไม่มี
ความรู้ และไมม่ีหน่วยงานดูแลให้ความรู้ 

 
 
 
 

2. จากสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไปอยู่ใน
ภาวะชะลอตัว การซื้อขายในตลาด
ล่วงหน้าซบเซา เนื่องจากพ่อค้า นักลงทุน 
และนักเก็งกําไร ต่างไม่มั่นใจในทิศทาง
สถานการณ์ตลาดว่าจะเป็นอย่างไร จึงมี
ความระมัดระวังในการซื้อขาย 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราเรื่องการกรีดยาง รวมทั้ง
ฝึกอบรมเกษตรกรและผูร้ับจา้งกรีดยางให้
มีความชํานาญในการกรีดเป็นการลดความ
เสียหายจากการกรีดยางพารา 
 
2. สร้างเสถียรภาพการแปรรูปยางพารา
และเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยชะลอการกรีด
ยางออกไปในช่วงฝนตกหนักหรือยางผลัด
ใบ ให้เกษตรกรเก็บผลผลิตไว้ก่อนโดยยัง
ไม่ต้องนําออกขาย ส่งเสริมให้องค์กร
เกษตรกรรับซือ้ผลผลิตเก็บเพื่อรอราคาที่
ดีกว่า รวมทั้งสนับสนุนการแปรรูป
ยางพาราเป็นการเพิ่มมูลค่า 
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สถานการณ ์ ปญัหา สาเหต ุ
แนวทางการปฏบิตัิงาน 

ส่งเสริมการจัดการสนิคา้เกษตร 
ปาล์มน้ํามัน 
   พื้นที่เพาะปลูกเกือบทั้งหมดในเขตภาคใต้
และภาคตะวันออก พื้นที่รวมทั้งประเทศ 
4.20 ล้านไร ่ให้ผลผลิตแล้ว 3.87 ล้านไร ่
ผลผลิตเฉลี่ย 2.73 ตัน/ไร่/ปี ผลผลิตปาลม์สด
ทั้งทะลายรวมทั้งสิ้น 10.06 ล้านตัน น้ํามนั
ปาล์มดิบ 1.72 ล้านตัน นําไปบริโภค 0.98 
ล้านตัน ผลิตไบโอดีเซล 0.46 ล้านตัน ส่งออก 
0.28 ล้านตัน โดยมีเกษตรกรผู้ผลิตปาล์ม
น้ํามันประมาณ 0.15 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็น
เกษตรกรรายย่อย ร้อยละ 63 ซึ่งปลูกใน 
ลักษณะเป็นสหกรณ์นิคม และเป็นเกษตรกร
รายย่อย โดยเกษตรกรพื้นทีป่ลูกน้อยกว่า 50 
ไร่ มีจํานวน ประมาณ 40,950 รายในปี 
2553-2554 ราคาผลผลิตปาล์มน้ํามันอยู่ใน
เกณฑ์ดี ราคาเฉลี่ย 4.00-4.50 บาท/
กิโลกรัม เนื่องจากมีการนําน้ํามันปาล์มไปผลิต
เป็น ไบโอดีเซล  

 
1. ผลปาลม์ลน้ตลาด  
 
  
2. ผลผลิตเฉลีย่ต่อไร่ค่อนข้างต่ํา  
 

 
1. เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่
ผลผลิตมีราคาดี 
 
2. เกษตรกรปลูกในที่ไม่เหมาะสม และใช้
พันธุ์ไม่มีคุณภาพ มีอายุมาก ขาดการดูแล
รักษาอย่างถูกต้องรวมทั้งใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่
เหมาะสมทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

 
1. ให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐาน
การเก็บเกี่ยว 
 
 
2.1 ให้ความรู้เกษตรกรรายย่อยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึน้ 
2.2 รวมทั้งสนับสนุนให้เปลีย่นพันธุ์ใหม่
เป็นการปลูกทดแทนสวนเก่า 
2.3 หาพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิต
บางจังหวัด เช่น ในเขตที่ลุม่ทุ่งรังสิต 
มีเกษตรกรปลกูปาล์มน้ํามันที่ได้รับผลผลิต
สูง สมควรมีการดําเนินการอย่างเหมาะสม
เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 

 
 
 



แผนการปฏบิตัิงานส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตรที่รบัผดิชอบ  ในปงีบประมาณ  2555 
กลุ่มส่งเสริมการผลติยางพาราและปาล์มน้าํมัน  ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนตน้และยางพารา 

 
แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 

ความสาํคญั 
งาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
ผู้รบัผดิชอบ 

1. โครงการส่งเสริมปลูกปาล์ม
น้ํามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า
เพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้า AFTA 
ปี 2555 

   - งบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ 
   - งบประมาณ ปีที่ 1 33 ล้านบาท 
   - เกษตรกร 1,000 ราย 
   - พื้นที่รวม 10,000 ไร่ 
   - ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่ 
ปี 2554-2556 

1. ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร
เกษตรกร 
2. ฝึกอบรม/ดูงาน 
3. จัดทําแปลงส่งเสริมฯ 
    - ต้นกล้าปาล์มพันธุ์ดี 
    - ปุ๋ยเคมี/สารเคมี 
4. ติดตามนิเทศงาน
โครงการ 

ตค.54-มค.55 
 

มค.-กพ.55 
 

ตค.54-กย.55 
ตค.55 

ตค.54-กย.55 

5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี กระบี่ 

ตรัง และสตูล 
 
 

จังหวัด/อําเภอ 
 

จังหวัด/อําเภอ 
 

กรม/ศูนย์เพาะเลี้ยง 

จังหวัด/อําเภอ 
กรมฯ/สสข. 

 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช (ปาล์มน้ํามัน) 

   - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร 
ปี 2555 
   - งบประมาณ 889,000 บาท 
   - เกษตรกร 1,000 ราย 19 จังหวัด 
   - พื้นที่แปลงต้นแบบ 100 ไร่ 
   - ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2554 
ถึง กันยายน 2555  

1. ประชุม/อบรมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. จัดการบวนการเรียนรู้
เกษตรกร 
3. จัดทําแปลงต้นแบบ 
4. เอกสารวิชาการ 
5. ติดตามประเมินผล 

มีค.2555 
 

เมย., มิย.,กค. 
2555 

เมย.2555 
มีค.2555 

พค.,กค.,กย.2555 

- 
 

19 จังหวัด 
 

10 จังหวัด 
- 
- 

กรมฯ 
 

จังหวัด/อําเภอ 
 

จังหวัด/อําเภอ 
กรมฯ 

กรมฯ/เขต 
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แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 
ความสาํคญั 

งาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ผู้รบัผดิชอบ 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ํามัน ปีที่ 4 

   - งบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ 
   - งบประมาณ ปีที่ 4 3.8 ล้านบาท 
   - อบรมเกษตรกรร่วมโครงการ ปีละ 
10,000 ราย 
   - ดําเนินโครงการ เป็นเวลา 5 ปี 
(ปี 2551-2555) 

1. ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร
เกษตรกรร่วมโครงการ 
2. อบรม/ดูงานเจ้าหน้าที่ 
3. อบรมเกษตรกร 
4. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
ผู้ผลิต 
5. ติดตามนิเทศงาน
โครงการ 

มค.-มีค.55 
 

มค.-มีค.55 
เมย.-กค.55 
เมย.-กย.55 

 
มค.-กย.55 

 

19 จังหวัด 
ภาคใต้ 9 จังหวัด 

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ 

หนองคายและบึงกาฬ 

จังหวัด/อําเภอ 
 

สสข. 
จังหวัด/อําเภอ 
จังหวัด/อําเภอ 

 
สสจ. 

4. โครงการส่งเสริมการผลิต
ยางพารา(อบรมเกษตรกร
กรีดยางพารา) 

อยู่ระหว่างประสานงานกับคณะที่ปรึกษา
สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรม
วิชาการเกษตร เพื่อสนับสนุนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม
เกษตรกร 

1. ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่  
2. อบรมเกษตรกร 
 

พค. – มิย.55 
กค. – กย.55 

 

ภาคเหนือ 7 จงัหวัด
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 
จังหวัด 

 

 

5. โครงการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรพื้นที ่
สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 

   - รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนส้มร้าง
ทุ่งรังสิตเพื่อประกาศเป็นเขตส่งเสริมปลูก
ปาล์มน้ํามัน ตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ 
 

   - รับขึ้นทะเบียน
เกษตรกร 
   - ตรวจสอบความ
เหมาะสมของพื้นที่ 
   - ประกาศเขตส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ํามัน 

ปี 2554-2555 4 จังหวัด ได้แก่ 
ปทุมธานี สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา และ
นครนายก 

กรมฯ/จังหวัด 
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แผนการปฏบิตัิงาน ลําดบั 
ความสาํคญั 

งาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ผู้รบัผดิชอบ 

6. โครงการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสวนส้มร้างทุ่งรังสิต
เพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน 

   - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
กระทรวงพลังงาน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาพื้นที่สวนส้ม
ร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน 

   - จัดทําแปลงศึกษา
ทดสอบ จํานวน 5 เรื่อง 

 จังหวัดนครนายก กรมฯ 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรในการ
รักษาเสถียรภาพราคา
ยางพารา 

   ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราตกต่ําตามมติ
คณะกรรมการยางธรรมชาติ ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้ดําเนิน
โครงการ 
งบประมาณ 2,633,900 บาท 
 

1. อบรมสมาชิกสถาบัน
เกษตรกรด้านการแปรรูป
ยางแผ่นรมควัน การอัด
ก้อนและการเก็บรักษา 
2. ตรวจสต็อกและติดตาม
งาน 
3. ตรวจสต๊อกและติดตาม
โครงการ 

  กรมฯ 

 
องค์ความรู้ที่จําเปน็ในการปฏบิตัิงาน 
 1. เทคนิคการกรีดยางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามนั โดยการวิเคราะห์ดิน-ใบปาล์มน้ํามัน 
 3. มาตรฐานการเก็บเกี่ยว 
 4. เทคนิคการปลูกปาล์มน้ํามันในพื้นที่ลุม่ ดินเปรี้ยวจัด 
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