
คู่มือการด าเนินงานแปลงใหญ่พืชสมุนไพร 
 

แปลงใหญ่ปี 2561 แปลงปีท่ี 1 
     มีกิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    การบริหารจัดการ 
        ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
               1. การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ ความส าคัญและวิธีการด าเนินงาน
ของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

       2. การจัดท าทะเบียนสมาชิก โดยจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของสมาชิกที่สมัคร เข้าร่วมโครงการ ตามแบบทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ประกอบด้วยข้อมูลการผลิต-การตลาด 
ของเกษตรกร และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm 
Production Plan : IFPP) และแผนบริหารจัดการกลุ่ม ในการลดต้นทุนและยกระดับรายได้ รวมทั้งสามารถ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการต่อไป 
 

         การพัฒนาแปลง  
               ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
              1. การเตรียมการ จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและจัดท าแผนรายแปลง 
โดยจัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่  ใน 5 ด้าน ได้แก่  
การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ 
          2. การถ่ายทอดความรู้ 
            ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานการผลิตสมุนไพรของเกษตรกรในพ้ืนที่ เช่น ต้นทุนการผลิต 
กระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี การใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ การจัดการหลังการเก็ บเกี่ยว รวมถึงข้อมูล    
ของผู้รวบรวม และแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบ และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การตลาดสมุนไพรในพ้ืนที่ 
สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกร ก าหนดประเด็นและเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ในพ้ืนที่ ทั้งเรื่องการพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ตามข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีวิเคราะห์  
เพ่ือด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร จัดท าประเด็น
หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของเกษตรกร เลือกรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การถอดบทเรียน 
การศึกษา ดูงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ของเกษตรกร ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก สามารถบูรณการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือร่วมกันก าหนดหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรร่วมได้ เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร หน่วยงานด้านการศึกษาวิจัย Smart farmer และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
                        โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดประเด็นถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้น ในด้าน
การผลิต การบริหารจัดการองค์กร และการตลาด เป็นหลักสูตรทางเลือก ให้พิจารณาจัดอบรมในแต่ละด้าน  
อย่างน้อย 1 หลักสูตร เพ่ือถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ สามารถเพ่ิมเติมหลักสูตรอบรมได้ โดยให้สอดคล้อง  
กับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร หลักสูตรอบรมแบ่งเป็นแต่ละด้านใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก ่
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     2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต  เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร (ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ) 
การผลิตแบบปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี การใช้พันธุ์ที่ดีและถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมความสามารถ  ในการแข่งขัน  
โดยการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ อาจบูรณาการร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร  
(เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น) และท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ 
                         การผลิตสมุนไพรคุณภาพ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาด โดยเน้นเรื่องการจัดการแปลง จัดท าแผนการผลิต วิเคราะห์พ้ืนที่ปลูก ตรวจวิเคราะห์ดิน
และน้ า การใช้ต้นพันธุ์ดี การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม  รวมถึง 
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยมีหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม เช่น 
                          - การจัดท าแผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
                                   - การวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูก ดินและน้ า ก่อนการผลิตพืช 
                          - การผลิตและขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ดี 
                            - การผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน เช่น การควบคุมแสง อุณหภูมิ  
             ระบบการให้น้ า  
                          - การผลิต การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
                          - การผลิตพืชสมุนไพรปลอดภัยจากสารพิษ 
                          - การเก็บรักษาผลผลิต 
                          - อ่ืน ๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 
                    การลดต้นทุนการผลิตพืชสมุนไพร การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม  
การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ท าให้เกษตรกรมีความปลอดภัย 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม เช่น 
                         - การใช้สารเคมีท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดโรคและแมลง 
                         - การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงทดแทนการใช้สารเคมี 
                         - การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
                         - การผสมปุ๋ยใช้เอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
                         - อ่ืน ๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 
     2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
              เพ่ือเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรต้องการ หรือ
เทคโนโลยี ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรน าไปใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
วิชาการในพื้นที ่มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
              คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดท าแปลงเรียนรู้ ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีแหล่ง
น้ าหรือมีน้ าเพียงพอตลอดฤดูกาลผลิต มีการคมนาคมสะดวก เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีความพร้อม เสียสละ สามารถ
เป็นวิทยากรอบรมได้เป็นอย่างดี และ/หรือจะขยายผลความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนด  ในการ
ด าเนินการ ตลอดจนค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่
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    จัดท าแปลงเรียนรู้ พ้ืนที่อย่างน้อย 1 งาน ตามประเด็นที่ได้จากการจัดเวที 
วิเคราะห์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลงเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุ
การเกษตร ค่าวัสดุส านักงาน หรืออ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นในการจัดท าแปลงแต่ละชนิดสินค้า กรณีมีการวางระบบน้ า  
ขอให้ประสานกับกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
เพ่ือส ารวจและออกแบบในการวางระบบน้ าให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง โดยการจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิต
พืชสมุนไพร อาจด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   - แปลงเรียนรู้เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน 
การจัดท าแปลงผลิตต้นพันธุ์ดี เป็นต้น 
                     - แปลงเรียนรู้เพื่อการลดต้นทุนการผลิต โดยการจัดการแปลงที่ดีถูกต้องและ
เหมาะสม การผลิตโดยการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เป็นต้น 

   2.3 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ smart farmer และความเข้มแข็งของ
กลุ่ม/องค์กร/วิสากิจชุมชน เป็นการพัฒนาเกษตรกรและการพัฒนากลุ่ม โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart farmer 
Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ของกลุ่ม ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย ความเข้าใจในสถานการณ์ การปรับปรุงสัมพันธภาพ การให้ทุกคน 
เข้ามามีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก โดยมีหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม เช่น 
                  - รูปแบบและการสร้างกลุ่ม/องค์กรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
                  - การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นที่ สินค้า ปัจจัยการผลิต ฯลฯ) 
                  - การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กร 
                  - การจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
         - การบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน 
                  - อ่ืน ๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 
    3. พัฒนาการบริหารจัดการการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด 
                    เป็นเวทีการให้ความรู้ด้านการตลาด การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ช่องทางการตลาด  การกระจายผลผลิตของกลุ่ม 
เพ่ือให้เกษตรกรมีแนวทางพัฒนาการวางแผนด้านการผลิตการตลาด สามารถจ าหน่ายวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรได้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ มีการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น 
                      - สถานการณ์สินค้าสมุนไพรในปัจจุบัน 
                      - กฎระเบียบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ควรรู้ 
                      - เชื่อมโยงการผลิตการตลาด  
              - การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ เช่น สบู่ 
แชมพู ยาหม่อง เป็นต้น 
                      - การขายสินค้าออนไลน์ 
              - อ่ืน ๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร)           
     4. จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการเก็บข้อมูลแปลง ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลต้นทุน
การผลิต ข้อมูลการผลิตต่อไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
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แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงปีท่ี 2  
  มีกิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. การถ่ายทอดความรู้ 
 1.1 การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและการจัดท าแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลงในปีที่ 2 โดยจัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหาร
จัดการรูปแบบแปลงใหญ่ ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน GAP การตลาดและ การบริหารจัดการ 
        1.2 การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 
เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยเน้นการผลิตแบบปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี การใช้พันธุ์ที่
ดีและถูกต้อง การดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความสามารถ ในการแข่งขัน โดยการจัดเวทีถ่ายทอด
ความรู้ อาจบูรณาการร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร  (เช่น การจัดการศัตรูพืช 
การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น) และที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ 
                1) การผลิตสมุนไพรคุณภาพ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาด โดยเน้นเรื่องการจัดการแปลง จัดท าแผนการผลิต วิเคราะห์พ้ืนที่ปลูก ตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า 
การใช้ต้นพันธุ์ดี การผลิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดปริมาณสาระส าคัญที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่ เหมาะสมเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตสูง  การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ 
เก็บเก่ียวอย่างเหมาะสมถูกช่วงเวลา 
     2) การตลาด เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้ านการพัฒนาการตลาดของกลุ่ม  
โดยน าเทคนิคด้านการตลาดเข้ามาช่วย เช่น การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด Marketing mix (4P) เป็นต้น  
      3) การบริหารจัดการกลุ่ม เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการองค์กร การพัฒนา
กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งการจัดการระบบการบริหารจัดการกลุ่ม 

2. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร  
                                                                   สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนาการผลิต และพัฒนาแปลงเรียนรู้ เช่น ปัจจัยการผลิต 
วัสดุเพื่อผลิตสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช วัสดุปรับปรุงคุณภาพ เป็นต้น 
           3. การเชื่อมโยงการตลาด  
        เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด บูรณาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านการผลิตและการตลาด สามารถเชื่อมโยงเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการได้  
  4. จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการเก็บข้อมูลแปลง ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
ข้อมูลการผลิตต่อไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน  
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แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงปีท่ี 3  
  มีกิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. การถ่ายทอดความรู้ 
 1.1 การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและการจัดท าแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลงในปีที่ 3 โดยจัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหาร
จัดการรูปแบบแปลงใหญ่ ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน GAP การตลาดและ การบริหารจัดการ 
        1.2 การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในด้านการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการ
บริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยเน้นการผลิตแบบปลอดภัยโดยลดการใช้
สารเคมี การผลิตตามระบบมาตรฐาน เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน โดยการจัดเวที
ถ่ายทอดความรู้ อาจบูรณาการร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก (เช่น การจัดการศัตรูพืช 
การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม การแปรรูปวัตถุดิบ เป็นต้น) ตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ 
                1) การผลิตสมุนไพรคุณภาพ เพ่ือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงกับความต้องการ
ของตลาด โดยเน้นเรื่องการจัดการแปลง จัดท าแผนการผลิต วิเคราะห์พ้ืนที่ปลูก ตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า การใช้
ต้นพันธุ์ดี การผลิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดปริมาณสารส าคัญที่เหมาะสม การตรวจวิเคราะห์
สารส าคัญ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตสูง การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวอย่างเหมาะสมถูกช่วงเวลา  
     2) การตลาด เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้ านการพัฒนาการตลาดของกลุ่ม  
โดยน าเทคนิคด้านการตลาดเข้ามาช่วย เช่น การจัดท ากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่ม การวิเคราะห์ต้นทุน-
ผลตอบแทน เป็นต้น  
      3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่ เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการองค์กร การพัฒนากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งการจัดการระบบการ
บริหารจัดการกลุ่ม เช่น การเรียนรู้ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร หรือการเรียนรู้จากกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ 
เป็นต้น 
      4) พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ครบทุกราย  

2. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร  
                                                             สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนาการผลิต และพัฒนาแปลงเรียนรู้ เช่น ปัจจัยการผลิต วัสดุ
เพ่ือผลิตสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช วัสดุปรับปรุงคุณภาพ เป็นต้น 
           3. การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้า  
         1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า 
    2) การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
    3) สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป มุ่งเน้นการแปรรูปวัตถุดิบ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
  4. เชื่อมโยงการตลาด 
   โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิตและรวมกัน
จ าหน่าย เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพ้ืนที่ ขอรับการสนับสนุน
พ้ืนที่จ าหน่ายในสถานที่ของหน่วยงานราชการภายในจังหวัด อ าเภอ เป็นต้น เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน 
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 5. จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการเก็บข้อมูลแปลง ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
ข้อมูลการผลิตต่อไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน  

หน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลาง 
กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ    โทรศัพท์ 02 579 9547 
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  โทรสาร 02 561 3476      
กรมส่งเสริมการเกษตร                      E-mail : herbdoae@hotmail.com 
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