
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

งบประมาณกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ปงบประมาณ 2557 
 

ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรที่1 สรางมูลคาเพิ่มและขยายชองทางการตลาดยางพารา 

                                               ทั้งระบบ  

กลยุทธ : กลยุทธที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ สถาบันเกษตรกร กลุมเครือขาย ผูประกอบการ 

            ทุกระดับ ยางและผลิตภัณฑยางใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล : สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถสงออก ทํารายไดใหแกประเทศปละไมต่ํากวาแสนลานบาท     

โดยในป 2551 มีพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศรวม 16.71  ลานไร ซึ่งกระจายอยูใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 4.08 ลานไร 

มีผลผลิตประมาณ 1.007 ลานตันตอป คิดเปนมูลคาประมาณ 5.543 ลานบาท แตการผลิตยางพาราใน 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ที่ผานมา พบวา ผลผลิตเฉลี่ยตอไรคอนขางต่ํา เฉลี่ย 284 กก./ไร/ป  เมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ย

ของยุทธศาสตรยางพารา 2552 – 2556  ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนที่ตั้งเปาหมายไว เฉลี่ย  306  กก./ไร/ป 

เนื่องจากเกี่ยวของกับปจจัยหลายประการ เริ่มตั้งแตพันธุยาง ศัตรูพืช การดูแลบํารุงรักษาสวนยางหลังเปดกรีด 

การใชปุยในสวนยางพารา การเพิ่มประสิทธิภาพน้ํายางพารา และการกรีดยาง ลวนยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก 

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่เกิดเหตุการณความไมสงบตั้งแตป 2547 เปนตนมา เกิดความไม

ปลอดภัยในการกรีดยางของเกษตรกร สงผลกระทบตอเกษตรกรชาวสวนยางอยางมาก ทําใหผลผลิตลดลงประมาณ  

รอยละ 15   

  การแกไขปญหาในการใหประชาชนมีอาชีพและมีรายไดอยางยั่งยืน จากรายไดผลผลิตยางพารา

ใหกับเกษตรกรในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  จึงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตยางพารา อยางเปนระบบตามหลักทางวิชาการและสอดคลองกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยการสงเสริม

กิจกรรมในพื้นที่ ประกอบดวย การสรางแปลงผลิตเมล็ดพันธุตนตอ การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูทําแปลงขยายพันธุ

ยางพันธุดี การแนะนําปุยยางพาราตามคาวิเคราะหดิน การปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกยาง การเพิ่มผลิตภาพ

น้ํายางพาราโดยใชน้ําหมักชีวภาพ การฝกอบรมการกรีดยาง และการปลูกพืชแซมยางเพื่อเพิ่มรายไดเกษตรกร 

ทั้งนี้ เพื่อสรางใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจ และเพิ่มทักษะในการผลิตยางพาราที่ถูกตองตามหลักวิชาการ   

ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตยางพาราใหมากขึ้น เปนการชวยใหเกษตรกร ลดตนทุนการผลิตลงไดรอยละ 40 และการ

สงเสริมการปลูกพืชแซม/พืชรวมยางพาราก็เปนอีกแนวทางในการแกไขปญหา โดยสามารถทําใหเกษตรกรในพื้นที่

มีรายไดเพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่งดวย  

 การผลิตยางพาราของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน สวนใหญอาศัยธรรมชาติ เกษตรกรขาดความรู

และเทคโนโลยีใหมๆ ในการเพิ่มผลผลิตยางพารา ขาดแคลนยางตนตอพันธุพื้นเมือง การใสปุยในปริมาณและ

ระยะเวลาที่ไมถูกตอง ทําใหตนทุนการผลิตสูง การกรีดยางที่ไมถูกตอง ประกอบกับเกิดเหตุการณความไมสงบใน
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พื้นที่ ตั้งแต ป 2547 เปนตนมา สงผลใหเกษตรกรดูแลเอาใจใสสวนยางพารานอยลง ทําใหผลผลิตยางพารา

นอยลง ผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา ดังนั้นควรดําเนินการอยางเรงดวน ในการสงเสริมและสนับสนุนทางวิชาการให

เกษตรกร มีความรูและทักษะในการจัดการสวนยาง อยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรมีการกรีดยางพาราที่ถูกตอง 

เปนการชวยใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตยางพาราเฉลี่ยตอไรสูงขึ้นรวมทั้งมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1 เพื่อสรางสวนยางพันธุพื้นเมือง สําหรับเปนแหลงตนตอยางพาราที่มีคุณภาพ  

 2.2 เพื่อการขยายพันธุยางพาราที่ใชเปนตนตอในปริมาณมากและตรงตามพันธุจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 

 2.3 เพื่อจัดระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูทําแปลงขยายพันธุยางพันธุดี 

2.4 เพื่อใหเกษตรกรใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ิมศักยภาพการใหผลผลิตของ 

ยางพาราโดยการใชปุยอินทรียน้ํา 

       2.5 เพื่อลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร 

       2.6 เพื่อใหเกษตรกรมีทักษะในการกรีดยางพาราท่ีถูกตอง/ยุวเกษตรกรมีความรูเรื่องยางพารา 

       2.7 เพื่อใหเกษตรกรมีแปลงเรียนรูตนแบบในการเพิ่มผลผลิตยางพาราในพ้ืนที่ 

       2.8 เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการปลูกพืชแซม/พืชรวมยางพารา 

3. สถานที่ดําเนินโครงการ: 

 ดําเนินการในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต ประกอบดวย จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัด

ยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล 

4. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

  4.1 กลุมเปาหมาย : 

          1) เกษตรกรผูทําสวนยางพาราในเขตพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 2,350 ราย 

2) หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการเกษตร เชน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มหาวิทยาลัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา เปนตน 

3) ผูประกอบการแปลงขยายพันธุตนยางเพื่อการคาในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

     4) ดําเนินการจัดทําแปลงสงเสริมนํารองในพื้นท่ี 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส 

สตูล และปตตานี ทุกอําเภอที่มีการปลูกยางพารา อําเภอละ 5 ราย ๆ ละ 200 ตน 

4.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย :  เกษตรกรผูทําสวนยางพารา ผูจําหนายยางพารา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

ผูประกอบการดานการผลิตตนตอ/ตายางพารา และประชาชนทั่วไป 

5. เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

5.1 คาเปาหมายโครงการ  
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ป 2557 
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1. จํานวนสายพันธุที่ทําการรวบรวมและนํามาศึกษา สายพันธุ 20 

2. จํานวนสายพันธุที่คัดเลือกผานการทดสอบ สายพันธุ 3 

3. จํานวนพื้นที่แปลงยางพันธุพื้นเมืองเพื่อผลิตเมล็ดสําหรับทําตนตอ ไร 50 

4. จํานวนผูประกอบการดานการผลิตตนตอ/ตายางพารา ราย 100 

5. จํานวนเกษตรกรไดรับความรูเรื่องการจัดการสวนยางพาราใหมี   

    ประสิทธิภาพ 

ราย 2,350 

6. ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยตอพื้นที่ ที่ไดรับการสงเสริมเพิ่มขึ้น รอยละ 7 -12 

7. ตนทุนการใชปุยของเกษตรกรผูปลูกยางพาราลดลง รอยละ 7-10 

8. เกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมสามารถใชปุยตามคาวิเคราะหดิน รอยละ 80 

9. จํานวนกลุมเกษตรกรมีการรวมกลุมผสมปุยใชเอง กลุม 60 

10. จํานวนแปลงเรียนรูตนแบบในการเพิ่มผลผลิตยางพารา แปลง 2,350 

  5.2 ผลผลิต  : 

1) ยางพันธุพื้นเมืองที่ผานการคัดเลือกวามีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับเปนตนตออยางนอย  

3 สายพันธุ 

2) แปลงยางพาราพันธุพื้นเมืองสําหรับผลิตเมล็ดทําตนตอ 50 ไร 

3) ตนกลายางพันธุพื้นเมืองจากการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

4) ผูประกอบการขยายพันธุตนยางเพื่อการคา ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมยางพ.ศ.2542  

และไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตทุกราย และผูรับใบอนุญาตตองขยายพันธุตนยางจากตนยางพันธุดี 

5) เกษตรกรไดรับความรูเรื่องการจัดการสวนยางพาราใหมีประสิทธิภาพ  

6) เกษตรกรมีการรวมกลุมผสมปุยใชเอง 

7) ลดตนทุนการผลิตยางพารา 

8) กลุมเรียนรูการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา อําเภอละ 2 กลุม ๆละ 25 ราย 

 5.3 ผลลัพธ : 

1) เปนแหลงผลิตยางพันธุพื้นเมือง และเปนแหลงพัฒนาสายพันธุยางพาราในอนาคต 

2) ผูประกอบการดานการผลิตตนตอ/ตายางพารา มีระบบการผลิตที่มีคุณภาพ 

3) เกษตรกรมีการจัดการสวนยางพาราไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตตอไร 

5) เกษตรกรมีการรวมกลุมผสมปุยใชเองทําใหเกิดการปฏิสัมพันธและเกิดความสามัคคีในชุมชน 

6) มีแปลงเรียนรูตนแบบในการเพิ่มผลผลิตยางพาราในพื้นที่ สามารถเรียนรูเพิ่มเติมในพื้นที่ได 

 5.4 ผลกระทบ : 

      1) ทําใหการปลูกสรางสวนยางมีความยั่งยืน เนื่องจากไดพันธุยางที่ใหผลผลิตดี ตนตอแข็งแรง 

ทนทานตอโรคและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

      2) เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น จากปริมาณผลผลิตที่สูงขึ้น และลดตนทุนจากการใชสารเคมีในการ 
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ควบคุมโรค 

      3) มีแหลงรวบรวมพันธุ เพื่อการวิจัยพัฒนาพันธุยางในอนาคตตอไป เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

       4) ผูประกอบการแปลงขยายพันธุยางและผูเกี่ยวของ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุยางใหมตาม 

คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนปรับกระบวนการผลิตตนยางพันธุดีที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความ

ตองการของเกษตรกร 

       5) เกษตรกรมีความรูเรื่องการจัดการสวนยางพาราอยางมีประสิทธิภาพมีแปลงเรียนรูในพื้นที่ 

                 6) เกิดกลุมเกษตรกรที่มีความเขมแข็งขึ้น 

      7) เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมวลรวมกลุม 5 จังหวัดภาคใตชายแดนภาคการเกษตรขยายตัว 

6. กิจกรรมการดําเนินงาน 

6.1 กิจกรรม การสรางแปลงผลิตเมล็ดพันธุยางตนตอ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวย

ดําเนินการ)   

       6.1.1 กิจกรรมปรับสภาพพ้ืนที่และสรางแปลงรวบรวมพันธุ 

       6.1.2 กิจกรรมการเก็บรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ (เพิ่มเติม)   

     6.1.3 กิจกรรมการขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 6.2 กิจกรรม การจดทะเบียนแปลงขยายพันธุยางเพื่อการคา (ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

เปนหนวยดําเนินการ)  

 6.3 กิจกรรม อบรมการกรีดยาง และกิจกรรมการปลูกพืชแซมยางเพื่อเพิ่มรายไดเกษตรกร 

(สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เปนหนวย

ดําเนินการ)  

 6.4 กิจกรรม สงเสริมการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยแกสเอทธิลีน 

(สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เปนหนวย

ดําเนินการ)  

 6.5 กิจกรรม การแนะนําใชปุยยางพาราตามคาวิเคราะหดิน (สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และสถานี

พัฒนาที่ดินจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนหนวยดําเนินการ)  

6.6 กิจกรรม การเพิ่มผลิตภาพยางพาราโดยใชปุยอินทรียน้ํา (สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต เปนหนวยดําเนินการ)  

6.7 กิจกรรม การปรับปรุงโรงงานผลิตปุยอินทรีย 

 

7. ขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงาน (เฉพาะกิจกรรมทีส่ํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด

สงขลา และสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เปนหนวยดําเนินการ) 

7.1 กิจกรรม อบรมกรีดยางและการปลูกพืชแซม/รวมยางเพื่อเพิ่มรายได 
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   วัตถุประสงค 

  1) เพื่อใหเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกยางพารา และยุวเกษตรกรหรือเยาวชนเกษตรที่เปนลูกหลานของ 

เกษตรกรผูปลูกยางพารา มีทักษะการกรีดยางพารา และการจัดการสวนยางพาราอยางถูกวิธ ี

   2) เพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตยางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต 

  3) เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเสริมนอกเหนือจากการปลูกยางพารา 

  เปาหมาย 

  1) พื้นท่ีดําเนินการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

  2) เกษตรกรทั่วไปที่ปลูกยางพารา กลุมละ 25 ราย รวม 1,350 ราย 

  3) ยุวเกษตรกรหรือเยาวชนเกษตรที่เปนลูกหลานของเกษตรกรผูปลูกยางพารา กลุมละ 20 ราย  

รวม 500 ราย 

  4) สงเสริมการปลูกพืชแซม/พืชรวมยาง จํานวน 600 แปลงๆ ละ ไมนอยกวา 1 ไร 

  5) สงเสริมแปลงตนแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา จํานวน 100 แปลงๆ ละ 5 ไร 

   วิธีดําเนินการ 

1. อบรมเกษตรกร 

1.1. เกษตรกรทั่วไป  

1) หลักเกณฑการคัดเลือก 

- เนนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมการปลูกยางพาราตาม Zoning ของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

- เนนเกษตรกรที่มีวิธีการกรีดยางและการจัดการสวนยางพาราไมคอยถูกตองตาม 

หลักวิชาการ 

- บูรณาการกับกิจกรรมแนะนําใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และใชปุยอินทรียน้ําของ 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

 

2) หลักสูตร จํานวน 7 วัน เนือ้หาประกอบดวย การกรดียางพาราที่ถูกวิธี  การจัดการ     

สวนยางพาราหลังการเปดกรีด ไดแก การรักษาสภาพแวดลอมในสวนยาง การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  

การปองกันกําจัดโรค การจัดการผลผลิตน้ํายางพาราใหมีคุณภาพ เปนตน 

    3) วิธีการ เนนการฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

เกษตรกร 

1.2 ยุวเกษตรกร  

1) หลักเกณฑการคัดเลือก 

- เนนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมการปลูกยางพาราตาม Zoning ของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

- เนนกลุมยุวเกษตรกรหรือเยาวชนเกษตรที่มีวิธีการกรีดยางและการจัดการสวน 
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ยางพาราไมคอยถูกตองตามหลักวิชาการ 

- บูรณาการกับกิจกรรมแนะนําใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และใชปุยอินทรียน้ําของ 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

    2) หลักสูตร จํานวน 5 วัน เนื้อหาประกอบดวย การกรีดยางพาราที่ถูกวิธี การจัดการสวน 

ยางพาราหลังการเปดกรีด ไดแก การรักษาสภาพแวดลอมในสวนยาง การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การปองกัน

กําจัดโรค การจัดการผลผลิตน้ํายางพาราใหมีคุณภาพ เปนตน 

    3) วิธีการ เนนการฝกอบรมเพ่ือใหเกิดทักษะ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสวนของ

เกษตรกรตัวอยาง 

2. ปลูกพืชแซม/พืชรวมยาง 

2.1 หลักเกณฑการคัดเลือกเกษตรกร เนนเกษตรกรทั่วไป และยุวเกษตรกรหรือเยาวชนเกษตร 

2.2 พื้นท่ีรวมโครงการ เกษตรกร 1 ราย ควรมีพื้นที่รวมโครงการไมนอยกวา 1 ไร 

2.3 ชนิดพืช เนนพืชประจําถิ่นเปนที่ตองการของตลาดและสามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรได  

พืชรวมยาง ไดแก ผักเหมียง สละ พืชแซมยาง ไดแก พืชไร พืชผัก  

3. แปลงตนแบบการเรียนรู 

3.1 การคัดเลือกเกษตรกร เปนเกษตรกรทั่วไปที่ผานการฝกอบรมตามขอ 1 โดยใหมีการกระจาย 

ทุกกลุมๆ ละ 1-2 แปลง 

3.2 มีการปลูกพืชรวมยางในสวน โดยไมจําเปนตองเปนเกษตรกรทีไ่ดรับงบประมาณกิจกรรม 

การปลูกพืชรวมยางตามโครงการนี้ในปงบประมาณ 2557 

3.3 พื้นท่ีรวมโครงการรายละไมนอยกวา 5 ไร 

3.4 มีการเก็บขอมูลทางวิชาการในการจัดการสวน เชน ตนทุน รายได เปนตน 

3.5 จัดทําปายแปลงที่เปนรูปแบบเดียวกัน ซึ่งออกแบบโดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

7.2 กิจกรรม สงเสริมการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยใชแกสเอทธิลีน 

   วัตถุประสงค 

  1) เพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตยางพาราที่มีอายุมากกวา 15 ป 

  2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราใหกับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

    เปาหมาย 
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  1) พื้นท่ีดําเนินการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

  2) เกษตรกรทีป่ลูกยางพาราที่มีอายุมากกวา 15 ป จํานวน 280 ราย จังหวัดๆ ละ 56 ราย  

รวมพื้นท่ี 700 ไร  

  3) สนับสนุนชุดเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยใชแกสเอทธิลีน จํานวน 56,000 ชุด 

    วิธีดําเนินการ 

  1. ใหความรูเกษตรกรเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยใชแกสเอทธิลีน หลักสูตร จํานวน 3 วัน  

เนื้อหาประกอบดวย การจัดการสวนยางพาราท่ีถูกวิธี ความรูทางวิชาการเรื่องแกสเอทธิลีนเพิ่มผลผลิตยางพารา  

การฝกใชอุปกรณแกสเอทธิลีน ระบบการกรีด การบันทึกขอมูล โดยเนนวิธีการฝกทักษะ และจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูการปฏิบัติจริง 

  2. สนับสนุนชุดเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยใชแกสเอทธิลีน 

  3. จัดทําปายแปลงที่เปนรูปแบบเดียวกัน ซึ่งออกแบบโดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 
 

7.3 การบริหารจัดการโครงการ 

  7.3.1 สัมมนาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด อําเภอ จํานวน 1 ครั้ง 3 วัน บุคคล 

เปาหมาย จํานวน 90 ราย เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ และใหความรูการกรีดยางพาราที่ถูกวิธี  

การจัดการสวนยางพาราตามหลักวิชาการ การเพ่ิมผลผลิตยางพาราโดยใชแกสเอทธิลีน การติดตามและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

  7.3.2 การติดตามผลการดําเนินงาน  

    1) ระดับจังหวัด ติดตามความกาวหนาและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามระบบ

การติดตามงานของจังหวัด และที่ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน 

    2) ระดับเขต ติดตามความกาวหนาและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการในระดับจังหวัด

และพ้ืนที่ จํานวน 4 ครั้ง 

           3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด

สงขลา ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จํานวน 2 ครั้ง คือระหวางดําเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

     7.3.3 แผนปฏิบัติงานโครงการ 

 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูรบัผิดชอบ

หลัก ต.ค.

56 

พ.ย.

56 

ธ.ค.

56 

ม.ค. 

57 

ก.พ.

57 

มี.ค.

57 

เม.ย.

57 

พ.ค.

57 

มิ.ย.

57 

ก.ค.

57 

ส.ค.

57 

ก.ย.

57 

การเตรยีมการ              

1. ขออนุมัติโครงการ

ตอ ก.บ.ก. 

  10          สสข. 5  

2. แจงผลการอนุมัติ

โครงการใหจังหวัด 

   15         สสข. 5 

3. จัดทําแผนปฏบิัติการ    28         สสข. 5/จังหวัด 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูรบัผิดชอบ

หลัก ต.ค.

56 

พ.ย.

56 

ธ.ค.

56 

ม.ค. 

57 

ก.พ.

57 

มี.ค.

57 

เม.ย.

57 

พ.ค.

57 

มิ.ย.

57 

ก.ค.

57 

ส.ค.

57 

ก.ย.

57 

โครงการระดับเขต 

4. จัดทําคูมือการ

ดําเนินงานโครงการ

แจงจังหวัด 

    5        สสข. 5 

5. สัมมนาเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบโครงการ

ระดับจังหวัด อาํเภอ  

เพื่อชี้แจงแนว

ทางการดําเนินงาน

โครงการ และให

ความรู 

     10-

12 

      สสข. 5 

การดําเนินการ              

6. จัดทําแผนปฏบิัติ

การโครงการระดับ

จังหวัดสงเขต 

    10        จังหวัด 

7. จัดทําแผนปฏบิัติ

การโครงการระดับ

อําเภอสงจังหวัด 

    28        อําเภอ 

8. อบรมเกษตรกร             อําเภอ 

9. สนับสนุนปจจัย 

การผลิต 

            อําเภอ 

ติดตามและประเมินผล

สัมฤทธิ์โครงการ 

             

10. ติดตามระดับ

จังหวัด 

             

       1) ที่ประชุม    

           เกษตรอําเภอ 

    28 31 30 30 30 31 29 30  

       2) ในพื้นที่             จังหวัด 

11. ติดตามระดับเขต             สสข. 5 

12. ประเมินผลสัมฤทธิ์

โครงการ 

            สสข. 5 

13. สัมมนาสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

            สสข. 5 

14. จัดทําเอกสาร

สรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

            สสข. 5  

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

     หนวยดําเนินการหลัก : สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

     หนวยดําเนินการรวม : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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                                  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

                                  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  

                                  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา 

     หนวยดําเนินการ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ,  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี  

                             ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส , สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  

                             สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา , สํานักงานเกษตรจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต 
  

     ผูรับผิดชอบ : นายไพศาล  โรจนสราญรมย 

 

 

                       นายสุพิท  จิตรภักด ี

 

                       นายประถม  มุสิกรักษ 

                   

                       นางสาวธญัลักษณ  เกิดบัวทอง 

 

     สถานที่ติดตอ: สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

                        เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

     ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: sdoae04@doae.go.th 

 

     ผูรับผิดชอบ : ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต 

 

                       ร.ศ. ดร. จรัสศรีนวลศร ี

     สถานที่ติดตอ: คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร               

 

     ผูรับผิดชอบ : นายวราวุฒิ  ชูธรรมรัช 

 

     ผูรับผิดชอบ : นายศุภมิตร  ลิมปชัย                    

     สถานที่ติดตอ :ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา  

 

     ผูรับผิดชอบ : นายปรีชา  โพธิ์ปาน 

 

                       นางสายหยุด เพ็ชรสุข 

ตําแหนง : ผอ.สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่    

             5 จังหวัดสงขลา 

หมายเลขโทรศัพท :074 330 260 

ตําแหนง : ผอ.กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท : 081-9575351  

ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

หมายเลขโทรศัพท : 089-6576437 

ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

หมายเลขโทรศัพท : 086-6933532 

หมายเลขโทรศัพท :  074-330260-62 

หมายเลขโทรสาร:  074-330263 

 

 

ตําแหนง : คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

หมายเลขโทรศัพท :081-5986299 

ตําแหนง : อาจารย 

หมายเลขโทรศัพท :081-5988258 

 

 

ตําแหนง :ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

หมายเลขโทรศัพท :089-9276371 

ตําแหนง :นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

หมายเลขโทรศัพท :  081-7486367 

 

ตําแหนง :ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

หมายเลขโทรศัพท :074-330232 

ตําแหนง : ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหดิน 
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                       นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง 

     สถานที่ติดตอ: สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  

 

     ผูรับผิดชอบ : นางศิริวรรณ  เกษตรสุนทร 

 

     ผูรับผิดชอบ : น.ส.สุรัตนวดี  ศรีสุวรรณ 

 

     สถานที่ติดตอ: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 

หมายเลขโทรศัพท : 081-9631272 

ตําแหนง : นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

หมายเลขโทรศัพท : 089-2979304 

 

ตําแหนง :ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 

หมายเลขโทรศัพท :085-6292442 

ตําแหนง: นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

หมายเลขโทรศัพท :087-2905228 

หมายเลขโทรศัพท : 074-477463 

 

 

 

คํานํา 

 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ไดจัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา งบประมาณกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ปงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานโครงการ และเปนคูมือเพื่อใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค โดยคูมือดังกลาวไดรวบรวมรายละเอียดขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงาน (เฉพาะกิจกรรม

ที่สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เปนหนวย

ดําเนินการ) ประกอบดวยกิจกรรมอบรมกรีดยางและการปลูกพืชแซม/รวมยางเพื่อเพิ่มรายได  กิจกรรมสงเสริม

การเพ่ิมผลผลิตยางพาราโดยใชแกสเอทธิลีน และการบริหารจัดการโครงการ 

 

 

 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

มกราคม 2557 

 


