
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน

งาน หน่วยนับ ตอ่หน่วย รวมทั งสิ น

รวมทั งสิ น 3,200 ราย 5,869,500
ก. งบประมาณโครงการ 3,200 ราย 5,869,500

1 ด้านการผลิต

1.1 เพิ่มเปอร์เซ็นต์น ้ำมัน 

1.1.1 สร้ำงเครือข่ำย ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วสิำหกิจชุมชน/ผู้ตัดปำล์ม/  

ลำนเท กับ โรงสกัดน ้ำมันปำล์มที่จะร่วมกันพฒันำเปอร์เซ็นต์น ้ำมัน โดยประชุม

/อบรม ส่งเสริม และใหค้วำมรู้เร่ืองกำรตัดปำล์มคุณภำพที่ถูกต้อง

ผ่ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย ขยำยผลกำรพฒันำอุตสำหกรรมปำล์มน ้ำมัน

และน ้ำมันปำล์มทั งระบบ สู่จังหวดักระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช (ป ี2561-62)  

(4 จังหวดั รวม 600 รำย x 200 บำท) 600 รำย 200 120,000 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (เกษตรกร) งบด้ำเนินงำน

1.2 เพิ่มผลผลิตปำล์มน ้ำมันต่อไร่ และลดต้นทนุกำรผลิต

1.2.1 วำงแผนกำรผลิตในพื นที่ที่เหมำะสมเพื่อพฒันำประสิทธภิำพกำรผลิต

ปำล์มน ้ำมัน ตำมหลักกำรแผนที่เกษตรเพื่อบริหำรจัดกำรเชิงรุก

 (Agriculture Map for Adaptive Management)

รายละเอียดประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล้าดับ
ที่

กิจกรรม - วิธีการด้าเนินงาน
ปี 2561

รายการ - งบรายจ่ายปริมาณงาน วงเงิน (บาท)



งาน หน่วยนับ ตอ่หน่วย รวมทั งสิ น

รวมทั งสิ น 3,200 ราย 5,869,500

ล้าดับ
ที่

กิจกรรม - วิธีการด้าเนินงาน
ปี 2561

รายการ - งบรายจ่ายปริมาณงาน วงเงิน (บาท)

(1) ส่งเสริมกำรปลูกทดแทนปำล์มน ้ำมันด้วยปำล์มพนัธุดี์ 

  ในพื นที่เหมำะสม (S1,S2) รำยละไม่เกิน 10 ไร่ รวม 200 รำย

      - ค่ำใช้จ่ำยในกำรชี แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 8 จังหวดัๆ ละ 8 จังหวดั 12,000 96,000 ค่ำเบี ยเลี ยง ค่ำเช่ำที่พกัและค่ำพำหนะ งบด้ำเนินงำน

12,000 บำท

      - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพำะเลี ยงต้นกล้ำปำล์มน ้ำมันพนัธุดี์เพื่อสนับสนุน

ใหเ้กษตรกรปลูกทดแทน 2,000 ไร่ๆ ละ 25 ต้น รวม 50,000 ต้น 50,000 ต้น 80 4,000,000 วสัดุกำรเกษตร งบด้ำเนินงำน

อัตรำค่ำใช้จ่ำย ต้นละ 80 บำท

     -  ค่ำปจัจัยกำรผลิตเพื่อส่งเสริมกำรปลูกพชืแซมตำมควำมเหมำะสมในพื นที่ 

ระหวำ่งรอปำล์มน ้ำมันใหผ้ลผลิต อัตรำไร่ละ 500 บำท 600 ไร่ 500 300,000 วสัดุกำรเกษตร งบด้ำเนินงำน

      - ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเกษตรกร ในกำรปลูกทดแทน 200 รำยๆ ละ 2 วนัๆ ละ 200 รำย 400 80,000 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (เกษตรกร) งบด้ำเนินงำน

200 บำท

      - ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำม ก้ำกับดูแลและประเมินผล 200,000 ค่ำเบี ยเลี ยง ค่ำเช่ำที่พกัและค่ำพำหนะ งบด้ำเนินงำน

1.2.2 ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรเพิ่มผลผลิตปำล์มน ้ำมัน ผ่ำนศูนย์เรียนรู้ทั งพื นที่

เหมำะสมและไม่เหมำะสมโดยกำรพฒันำเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิต กำรส่งเสริม

กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกำรอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรจัดกำรดิน

(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผ่ำนศูนย์เรียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

 -  ค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรผลิตปำล์มน ้ำมันเพื่อเพิ่ม 1,800 รำย 400 720,000 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (เกษตรกร) งบด้ำเนินงำน

ประสิทธภิำพกำรผลิต ในเขตพื นที่เหมำะสม 60  ศพก.ๆ ละ 30 รำยๆ ละ 2 ครั ง

ครั งละ 200 บำท 



งาน หน่วยนับ ตอ่หน่วย รวมทั งสิ น

รวมทั งสิ น 3,200 ราย 5,869,500

ล้าดับ
ที่

กิจกรรม - วิธีการด้าเนินงาน
ปี 2561

รายการ - งบรายจ่ายปริมาณงาน วงเงิน (บาท)

 -  ค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรปรับปรุง/ ปรับเปล่ียนกำรผลิต 600 รำย 400 240,000 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (เกษตรกร) งบด้ำเนินงำน

ปำล์มน ้ำมัน ในเขตพื นทีไ่ม่เหมำะสม 30  ศพก.ๆ ละ 20 รำยๆ ละ 2 ครั งๆ ละ 200 บำท 

1.3 เพิ่มรำยได้เสริมใหเ้กษตรกร

1.3.1  ศึกษำวจิัยและส่งเสริมสินค้ำเกษตรอื่นๆ ที่สำมำรถปลูก/ เลี ยง แซมหรือ

อยู่ร่วมกันในสวนปำล์มตำมควำมเหมำะสมในแต่ละพื นที่ โดยเปน็

 - ค่ำใช้จ่ำยในกำร ศึกษำวจิัย 1 เร่ือง 113,500 ค่ำเบี ยเลี ยง ค่ำเช่ำที่พกัและค่ำพำหนะ งบด้ำเนินงำน

3,200  ราย 5,869,500    รวมทั งสิ น


