
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรไปสูสินคาชนิดใหมตามศักยภาพพื้นที่ 
กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเปนไมผลท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศเกษตรกรรม มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด โดยเนื้อที่ใชประโยชนทาง
เกษตรของไทยประมาณ 150 ลานไร สวนใหญเปนพ้ืนท่ีนาขาวมากที่สุดคิดเปนรอยละ 47 รองลงมา ไดแก สวนไม
ผลไมยืนตน พืชไร สวนผัก/ไมดอกไมประดับ และอ่ืน ๆ คดิเปนรอยละ 23, 21, 1 และ 8 ตามลําดับ ซึ่งนับวาผลไม
เปนสินคาเกษตรที่เกษตรกรนิยมปลูกอยางมาก ในปจจุบันประเทศไทยเปนผูนําการผลิตและการสงออกผลไมเมือง
รอนท่ีสําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีมูลคาการสงออกเปนอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน เกษตรกรมี
การปลูกไมผล 57 ชนิด พ้ืนที่ประมาณ 7.3 ลานไร ผลผลิตปละประมาณ 11.25 ลานตัน ผลผลิตรอยละ 80 บริโภคผล
สดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคของประชากรภายในประเทศ อีกรอยละ 20 สงออกไปยังตลาด
ตางประเทศ โดยมีมูลคาการสงออกไมนอยกวา 70,000 ลานบาทตอป แบงเปนประเภทการสงออกในรูปแบบผลไมสด
รอยละ 30 และผลิตภัณฑแปรรูปผลไมรอยละ 70 จะเห็นไดวาผลไมนับเปนสินคาเกษตรที่ชวยสรางรายไดใหกับ
ประเทศเปนอยางมาก อยางไรก็ตามการทําการผลิตไมผลเชิงเศรษฐกิจยังคงมักประสบกับปญหาตาง ๆ เชน ปญหา
ราคาผลไมตกต่ําอยางตอเนื่อง ปญหาราคาปจจัยการผลิตสูง ขาดแคลนแรงงาน คาขนสงที่ปรับตัวสูงข้ึน เปนตน แต
อยางไรก็ตามการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชชนิดอื่นมาปลูกไมผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจนั้นตองคํานึงถึงปจจัย
หลายอยาง เชน ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ แหลงน้ํา สภาพภูมิอากาศ ความพรอมของเทคโนโลยี เปนอยางมาก 
ดังนั้น หากจะตองการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชชนิดอื่นมาปลูกไมผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจแทนซึ่งจะเปนวิธี
หนึ่งท่ีชวยพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรและสรางรายไดใหประเทศไดอีกทางหนึ่ง โดยหนวยงานภาครัฐเปน
หนวยสนับสนุนความรูโดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา เพ่ือใหเกษตรกรมีความ
มั่นคงในอาชีพ มีความสามารถในการแขงขัน และมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน 

 กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร
ใหมคีุณภาพและไดมาตรฐาน เกษตรกรมีความเขมแข็งและมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตไมผลในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม ซึ่งไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญกับปญหาดังที่ไดกลาวมา จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยน
การผลิตสินคาเกษตรไปสูสินคาชนิดใหมตามศักยภาพพื้นที่ ภายใตมาตรการสงเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร
และองคกรเกษตรกร สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร (Roadmap) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 เพ่ือเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรและองคกรเกษตรดวยการปลูกไมผลที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจแทนพืชชนิดอ่ืนโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ตาม Agri Map แหลงน้ํา และสภาพ
ภูมิอากาศ 
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3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

แบบฟอรมที่ 1 



 

   3.1 เปาหมาย เกษตรกร จํานวน 1,200 ราย ไดรับการถายทอดความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตไมผลที่สําคัญ
ทางเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่***จังหวัดกําหนดหลักสูตรความรูไมผลไดตามความเหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นท่ีจากผลการวิเคราะหและแผนปฏิบตังิานของจังหวัด*** 
   3.2 สถานท่ีดําเนินการ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เกษตรกรจังหวัดละ 20 ราย) ไดแก 
        จังหวัดหนองบัวลําภู ขอนแกน อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร บึงกาฬ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ และจังหวัดอํานาจเจริญ 
 
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
    4.1 พัฒนาความรูและวิเคราะหความเปนไปไดสําหรับการปรับเปลี่ยนจากพืชอื่นมาปลูกไมผล 
         4.1.1 จัดสัมมนาสรางความเขาใจโครงการและพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ ดําเนินการโดยสํานักสงเสริม
และจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
       วิธีการดําเนินงาน มีดังนี้ 
       1) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรเสนอขออนุมัติโครงการและดําเนินการจัดสัมมนาสรางความ
เขาใจโครงการและพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพไมผลครบวงจร” โดยมีบุคคลเปาหมาย 
คือเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรจากสํานักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร 
จํานวน 20 จังหวัด ๆ ละ 1 คน และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน และ 7 จังหวัด
นครราชสีมา เขตละ 1 คน รวม 22 คน ระยะเวลา 3 วัน 1 ครั้ง โดยการกําหนดรูปแบบการสัมมนาดังกลาวสํานัก
สงเสริมและจัดการสินคาเกษตรจะเปนผูกําหนดรูปแบบตามความเหมาะสม 
       2) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรรายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร 
ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
         4.1.2 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและวิเคราะหความเปนไปไดสําหรับการปรับเปล่ียนการผลิตสินคา 
ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน 
        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
        1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกนจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและวิเคราะห
ความเปนไปไดสําหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคา ใหกับบุคคลเปาหมายรวม 80 คน ประกอบดวย นักวิชาการ
เกษตรสวนกลาง/เขต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรจากสวนภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยหลักสูตรการสัมมนาอาจมีขอมูลประกอบดวย สถานการณการผลิต การตลาด 
เทคโนโลยีการผลิต การวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนที่ ปจจัยท่ีสําคัญในการปลูกไมผล การวางแผนการผลิต 
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การตลาดท่ีจําเปนและเทคโนโลยีการผลิตไมผลตามความเหมาะสมของพื้นที ่และการจัดทํา Action plan เปนตน 
ทั้งนี้ การกําหนดรูปแบบการสัมมนาดังกลาวใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกนพิจารณา
เนื้อหาหลักสูตรไดตามความเหมาะสม 
       2) ไดขอสรุปรวมกันในระดับภาค/จังหวัดเกิดแนวทางการดําเนินงานสําหรับการปรับเปลี่ยนการผลิต
สินคาตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อใชเปนแผนปฏิบัติงานและพัฒนาความรูไมผลในระดับพ้ืนที่ 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.1 คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร (สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร) 



 

       3) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเสนอ 
กรมสงเสริมการเกษตร ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
         4.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูไมผลและวิเคราะหการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาในพื้นที่โดย
เกษตรกรมีสวนรวม ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
        1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดําเนินงานและแผนปฏิบัติ
งานที่ไดจากกิจกรรมท่ี 4.1.2 เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนและวิเคราะหรวมกันในระดับพ้ืนที่พรอมดวยเกษตรกรที่มีความ
สมัครใจเขารวมโครงการ โดยแตละจังหวัดมีเปาหมายเกษตรกรจังหวัดละ 60 ราย โดยการคัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการจังหวัดควรคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ติดตอกันเพื่อสะดวกในการประสานงานและการรวมเปนกลุมการผลิต
สินคาสงผลใหเกิดความเขมแข็งไดในอนาคต 
        2) ไดขอสรุปรวมกันในระดับจังหวัด/อําเภอ จากการวิเคราะหพ้ืนที่รวมกัน รวมทั้ง ประเด็นการพัฒนา
ความรูในการศกึษาดูงานจากแปลงไมผลตนแบบท่ีจะดําเนินการปรับเปลี่ยนตามประเด็นความตองการที่วิเคราะห
รวมกัน อีกทั้ง การนําไปจัดทําแปลงเรียนรูในจังหวัดเพ่ือใหเกษตรกรเขารวมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
        3) การดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1  
รอยละ 60 ของเปาหมายเกษตรกรท่ีไดรับ 
        4) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project 
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         4.1.4 จัดทําแปลงเรียนรูจากการปรับเปลี่ยนพชือื่นเปนไมผล ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
        1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการรับสมัครเกษตรกรที่ที่มีความสมัครใจและมีความพรอมที่
จะปรับเปลี่ยนพืชอ่ืนเปนไมผล โดยจะตองเปนเกษตรกรที่เขารวมในกิจกรรมที่ 4.1.3  
        2) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ คัดเลือกเกษตรกรจากการรับสมัครในขอ 1 โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของพื้นที่ตาม Agri Map เกษตรกรเจาของแปลงเรียนรูมีพรอมและเปนแหลงเรียนรูและสามารถถายทอด
ความรูใหกับเกษตรกรที่สนใจได สงผลใหเกิดการขยายผลเปนจุดเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลไดใน
อนาคต  
        3) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูจากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเปนไมผล ดังนี้ 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.2 คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร (สสก ที่ 4 จังหวัดขอนแกน) 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.3 คือ 
1) เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาความรูเพื่อปรับเปลี่ยนผลิตสินคา โดยเกษตรกรรอยละ 60 
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได 
2) ประเด็นการศึกษาดูงาน และการจัดทําแปลงเรียนรู เพื่อนําความรูที่ไดไปปฏิบตัิในแปลง
ปลูกของตนเอง 
3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project 



 

  3.1) จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย 1 ไร เพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกในพ้ืนที่ 
โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายแปลงละ 12,000 บาท เปนคาใชจายสําหรับจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณทาง
การเกษตร (ปุยคอก/ปุยเคมี สารปองกันกําจัดศตัรูพืช ถุงหอ ฯลฯ) คาวัสดุสํานักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนไมใช
วัสดุครุภัณฑ 
  3.2) จัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ
เจาของสวน ที่ตั้งสวน และชื่อแปลงเรียนรูการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเปนไมผล เชน แปลงเรียนรูการปรับเปลี่ยนพืช (ขาว) 
เปนไมผล (ทุเรียน) จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
  3.3) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูจากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเปนไมผลตามแบในเอกสารแนบ 2 
        4) ตรวจสอบและติดตามการปลูกไมผลของเกษตรกรใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 
        5) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกเกษตรกรในการจัดทําแปลงกรณีมี
ปญหาจากการเพาะปลูกเกิดขึ้น 
 
 
 
 
         4.1.5 ศึกษาดูงานแปลงไมผลตนแบบท่ีจะดําเนินการปรับเปล่ียน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 
        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
        1) สํานักงานเกษตรจังหวัด นําเกษตรกรที่เขารวมโครงการในกิจกรรมที่ 4.1.3 ไปศึกษาดูงานแปลง 
ไมผลตนตามประเด็นความตองการที่ไดวิเคราะหรวมกัน จํานวน 2 วัน 1 ครั้ง เปาหมายเกษตรกรจังหวัดละ 60 ราย 
เจาหนาที่ 1 คน ซึ่งคาใชจายในการดําเนินการใหกับเกษตรกรและเจาหนาที่รวม 50,720 บาท/จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัด
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 รอยละ 60 ของเปาหมายเกษตรกรที่ไดรับ  
        2) สรุปผลการรายงานความรูจากการศึกษาดูงานแลวนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชได 
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    4.2 สรุปผล ตดิตามและประเมินผลโครงการ  
         4.2.1 การติดตามและประเมินผลโครงการ ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร สํานักงาน
เกษตรจังหวัด สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 
        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
        เปนคาใชจายในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพ่ือใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาใหกับเกษตรกรและเจาหนาที่
ในพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 
         4.2.2 การจัดทําสรุปผลโครงการ ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแกน 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานเกษตรจังหวัด 
       วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
       ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการเปนรูปเลมโดยจังหวัดเสนอตอสํานักงาน
สงเสรมิและพัฒนาการเกษตรในสังกัด จากนั้นสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรแตละเขตรวบรวมขอมูล
นําเสนอกรมสงเสริมการเกษตรเปนภาพรวมของเขต ทั้งนี ้ขอใหรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายใน
เดือนกรกฎาคม 2562  

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.4 คือ 
1) แปลงเรียนรู พื้นท่ี 1 ไร 
2) ขอมูลแปลงเรียนรูจากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเปนไมผล 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.5 คือ 
เกษตรกรรอยละ 60 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติได 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.2 คือ 
1) รูปเลมรายงานสรุปผลโครงการระดับจังหวัด 20 เลม (สงใหเขตแตละเขตรวบรวม) 



 

 
 
 
 
5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2561 ป 2562 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
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ม.ี
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

ม.ิ
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. พัฒนาความรูและวเิคราะหความเปนไปไดสําหรับการ
ปรับเปลีย่นจากพืชอ่ืนมาปลูกไมผล 
   1.1) จัดสัมมนาสรางความเขาใจโครงการและพัฒนา
ความรูใหกับเจาหนาที ่
   1.2) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและวิเคราะหความ
เปนไปไดสําหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคา 
   1.3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูฯ 
   1.4) จัดทําแปลงเรียนรู 
   1.5) ศึกษาดูงานแปลงไมผลตนแบบ 
 2. สรุปผล ติดตามและประเมินผลโครงการ 

            

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด  
    ผลผลิต 
           เกษตรกรผูรวมโครงการไมนอยกวา 1,200 ราย ในพื้นที่ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับการ
พัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรเพ่ือการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอ่ืนเปนไมผลตามความเหมาะสมของพ้ืนที่อยาง
ถูกตองและมีการผลิตไมผลคุณภาพด ี
         ผลลัพธ 
          เกษตรกรที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 60 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพ่ือการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชอ่ืนเปนไมผลตามความเหมาะสมของพื้นที่และมีคุณภาพดี 
    ตัวชี้วัด 
         เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เขารวมโครงการนําความรูไปประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพืชอ่ืนเปนไมผลที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจไดไมนอยกวา 1,200 ไร 
         เชิงคุณภาพ : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไมผลและมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น จากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดอ่ืนเปนไมผล
ตามผลการวิเคราะหพื้นที่ที่มีความเหมาะสม สงผลใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร 
 
7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กลุมสงเสริมไมผล 
     7.1 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร ตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมไมผล  
                เบอรโทรศพัท : 0 2579 3816 
                E-mail: rapeepen@hotmail.com 



 

      7.2 นางสาวทัศนา คดิสราง ตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
      เบอรโทรศัพท : 0 2579 3816 
      E-mail: tus_pre@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง การจัดทําปายแปลงเรียนรู กิจกรรมที่ 4.1.4 จัดทําแปลงตนแบบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพืช (............) เปนไมผล   (............) จังหวัด ......................... 
โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรไปสูสินคาชนิดใหมตามศักยภาพพื้นที ่

กิจกรรมพัฒนาและสงเสรมิการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเปนไมผลที่มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ชื่อเจาของสวน................................................................................................................................................ 
ที่ตั้งแปลง เลขที่ตาํบล.....................หมูท่ี.........................................................อําเภอ..................................... 
 

สนับสนุนโดย สํานักงานเกษตร.............................  
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1.5 เมตร 

1 เมตร 

2 เมตร 

เอกสารแนบท่ี 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปขอมูลแปลงเรียนรูจากการปรับเปล่ียนพืชอื่นเปนไมผล 
โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรไปสูสินคาชนิดใหมตามศักยภาพพื้นท่ี ป 2562 

กิจกรรมพัฒนาและสงเสรมิการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเปนไมผลที่มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรมที่ 4.1.4 จัดทําแปลงเรียนรูจากการปรับเปลี่ยนพืชอ่ืนเปนไมผล 
อําเภอ...................................................จังหวัด................................................ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เขียนท่ี ...........................................................  
วันท่ี............เดือน........................พ.ศ. .................. 

สวนท่ี 1 ขอมูลแปลงเรียนรู  
1.1 ที่มา 
1.2 ประเด็นองคความรูที่เปนจุดเดน ชนิดไมผลท่ีปรับเปลีย่นเพ่ือการเรยีนรูภายในแปลงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
1.3 สภาพปญหา/อุปสรรค 
1.4 แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงาน 
2.1 จัดทําแปลงเรียนรู มีผูมาขอใชบริการจํานวน..........................ครั้ง/ราย  
สวนใหญประเด็นทีม่าขอใชบริการคือ......................................................................................................................................................... 
2.2 ระดับความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี ้
      

ที ่
ชื่อเกษตรกร/ชื่อกลุม

เกษตรกรที่มาขอใชบริการ 
ประเด็นที่มาขอใชบริการ 

ความพึงพอใจ 
มาก นอย ปาน

กลาง 
      
      
      
      
      

 
2.3 งบประมาณที่ใช 

 
2.4 ภาพกิจกรรมที่ดาํเนินการ 

                               ลงช่ือ........................................ผูรายงานขอมูล 
(                             ) 

วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. ............... 
หมายเลขโทรศัพท....................................... 

เอกสารแนบท่ี 2 



 

 
 


