
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (พชืสมุนไพร) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันตลาดมีความตองการผลิตภัณฑจากสมุนไพรประเภทตาง ๆ ในการดูแลสุขภาพอยางกวางขวางในทุก
ระดับ ความตองการพืชสมุนไพรจึงมีเพ่ิมขึ้นดวย เปนโอกาสในการสรางรายไดและผลตอบแทนที่ยั่งยืนใหแกเกษตรกร 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหมีการพัฒนาสมุนไพรไทยอยางเปนระบบและยั่งยืน สงเสริมการพัฒนาตอยอด
ยารักษาโรค เนนการใชยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน ตลอดจนสงเสริมใหเกษตรกรมีการเพาะปลูกสมุนไพรในแตละ
ชุมชน เพื่อชวยกระจายโอกาส สรางอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชน แตการผลิตสมุนไพรของเกษตรกรยังมี ชนิด 
ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตไมตรงตามความตองการของตลาด เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู ทักษะในการผลิต 
การจัดการผลผลิต การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการเพิ่มมูลคา ตลอดจนขาดการเช่ือมโยงระหวางผูผลิต 
ผูคา ผูบริโภค และหนวยงานท่ีเก่ียวของตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า 
  กรมสงเสริมการเกษตรมีความเกี่ยวของในสวนตนน้ําการผลิตตามแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ดานแผนสงเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความตองการของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ มาตรการที่ 1 การจัดการหวงโซอุปทาน แผนงานที่ 1 สงเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอยางมีคุณภาพ ดังน้ัน 
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของเกษตรกร ใหมีการใช
กระบวนการผลิตที่ไดผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของผูใชวัตถุดิบสมุนไพร รวมทั้งเกษตรกรตองไดรับ
ทราบถึงสถานการณที่เก่ียวของ ตลอดจนมีชองทางการตลาดสนับสนุนเพ่ือใหเกิดความมั่นคง ยั่งยนืในอาชีพไดตอไป 
 
2.วัตถุประสงค 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร และพัฒนาเกษตรกรใหสามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และ
ปริมาณตามความตองการของตลาด 
 
3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
 1. เกษตรกร 1,200 ราย ดําเนินการในพื้นที่ 40 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อางทอง 
นครปฐม สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง ขอนแกน เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ตรัง พัทลุง 
สงขลา เชียงใหม เชียงราย นาน แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน ชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กระบ่ี 
ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง ตาก พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี และจังหวัดอุตรดิตถ  
 2. ศูนยปฏิบัติการ จํานวน 20 ศูนย ไดแก ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี 
(เกษตรท่ีสูง) ฉะเชิงเทรา ระยอง เลย หนองคาย เชียงใหม เชียงราย นาน แมฮองสอน (เกษตรที่สงู) ลําพูน (เกษตรที่สงู) 
ยโสธร กระบ่ี และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยขยายพันธุพืชจังหวัดสุพรรณบุรี 
มหาสารคาม ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และศูนยขยายพันธุพืชจังหวัดพิษณุโลก  
 
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
 4.1 พัฒนาความรูและศักยภาพของเจาหนาที่สวนภูมิภาค  
 เปาหมาย  
 เจาหนาที่ 9 เขต 40 จังหวัด 20 ศูนยปฏิบัติการฯ จํานวน 1 ครั้ง  
 



 วตัถุประสงค 
 เพ่ือเพ่ิมทักษะดานการบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพรแกเจาหนาที่สวนภูมิภาค  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 สาํนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและศกัยภาพของ
เจาหนาที่สวนภูมิภาคดานการบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพร  
 4.2 พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร 
  4.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสมุนไพร  
   เปาหมาย  
   เกษตรกรผูปลูกสมุนไพร 40 จังหวัด ๆ ละ 30 ราย ไดแก จังหวัดนนทบุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี 
อางทอง นครปฐม สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง ขอนแกน เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ตรัง 
พัทลุง สงขลา เชียงใหม เชียงราย นาน แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน ชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง ตาก พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี และจังหวัดอุตรดิตถ  
  วัตถุประสงค 
  เพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรผูปลูกสมุนไพรใหสามารถบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพรได
อยางมีประสิทธิภาพ ผลผลติไดคุณภาพตามมาตรฐานสินคาสมุนไพร 
  แนวทางการดําเนินงาน 
  สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการ ดังน้ี  
  1) คัดเลือกเกษตรกร หรือกลุมเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือองคกรเกษตรกรอ่ืน ๆ ที่เปนผูปลูกพืช
สมุนไพรในพ้ืนที่ จังหวัดละ 30 ราย โดยเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรที่รวมโครงการตองไมใชกลุมเปาหมายเดียวกันกับ
แปลงใหญ และหากเกษตรกรที่เขารวมโครงการยงัไมมีการรวมกลุม ขอใหจัดต้ังกลุมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
  2) จัดทําขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ ตามแบบ กสพ. 1  
  3) จัดเวทีวิเคราะหศักยภาพการผลิต ประเด็นปญหา และความตองการในการพัฒนา เพื่อกําหนดเปน
ประเด็นในการถายทอดเทคโนโลยี กําหนดจุดศึกษาดูงาน และจุดเรยีนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร แลวสรุป
ประเด็นจากการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนที่ ตามแบบ กสพ. 2  
  4) จัดกระบวนการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีตามประเด็นทีไ่ดจากเวทีวิเคราะหศกัยภาพในขอ 3) โดยให
มีการถายทอดความรูเรื่อง GAP พืชสมุนไพร มาตรฐานสินคาพืชสมุนไพร และเทคนิคการเก็บเก่ียวและแปรรูปสมุนไพรให
ไดคุณภาพ แลวสรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู ตามแบบ กสพ. 2 
  5) ศึกษาดงูานการพัฒนาคุณภาพและแปรรูปวตัถุดิบสมุนไพร ณ จุดดงูานท่ีไดจากเวทีวิเคราะหศักยภาพ
ในขอ 3) แลวรายงานผลการศึกษาดูงาน ตามแบบ กสพ. 2 
  6) จังหวัดติดตามขอมูล และสรุปรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตร ทาง e-mail: 
herbdoae@hotmail.com ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562  
 4.2.2 พัฒนาจุดเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร  
  เปาหมาย  
  เกษตรกรผูปลูกสมุนไพร 40 จังหวัด ๆ ละ 1 จุด  
  วัตถุประสงค 
  เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงเรียนรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน
ตามความตองการของตลาด  
   



  แนวทางการดําเนินงาน 
  1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทําจุดเรียนรูเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตพืชสมุนไพร โดยอาจเปนการปรับปรุงจุด
เรียนรูเดิมหรือเปนการจัดทําจุดเรียนรูใหมก็ได และเกษตรกรเจาของพ้ืนท่ีตองมีความสมัครใจ พรอมที่จะเสยีสละ 
สามารถถายทอดองคความรูและขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอ่ืนไดเปนอยางดี  
  2) จัดทําจุดเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร เชน จัดทําปายจุดเรียนรู สนับสนุนวัสดุสาธิตจุด
เรียนรู ชุดนิทรรศการ (องคความรูดีเดนของเกษตรกร/เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับพืชสมุนไพรชนิดน้ัน ๆ) เปนตน     
ตามประเด็นเรียนรูท่ีไดจากเวทีวิเคราะหศักยภาพการผลิตในขอ 3) ของขอ 4.2.1  
  3) จังหวัดติดตามขอมูล และสรุปรายงานผล ตามแบบ กสพ. 3 ใหกรมสงเสริมการเกษตร ทาง e-mail: 
herbdoae@hotmail.com ภายในวันท่ี 30 สงิหาคม 2562  
 4.3 จัดทําแปลงขยายพันธุสมุนไพรและรวบรวมพันธุสมุนไพร 
  เปาหมาย  
  ศูนยปฏิบัติการฯ จํานวน 20 ศูนย ไดแก ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี 
(เกษตรท่ีสูง) ฉะเชิงเทรา ระยอง เลย หนองคาย เชียงใหม เชียงราย นาน แมฮองสอน (เกษตรที่สงู) ลําพูน (เกษตรที่สงู) 
ยโสธร กระบ่ี และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยขยายพันธุพืชจังหวัดสุพรรณบุรี 
มหาสารคาม ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และศูนยขยายพันธุพืชจังหวัดพิษณุโลก  
  วตัถุประสงค 
  1) เพ่ือใหมแีหลงพันธุดีของสมุนไพร 
  2) เพ่ือใหมีแหลงรวบรวมพันธุสมุนไพรพ้ืนบาน  
  3) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูในการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการแปรรูปเบ้ืองตน ของเกษตรกรและผูสนใจ 
  4) เพ่ือประชาสัมพันธและสงเสริมการใชประโยชนจากสมุนไพร 
  แนวทางการดําเนินงาน 
  1) จัดทําแปลงพันธุดี จัดหาพันธุดี หรือพันธุที่ตลาดตองการของสมุนไพร มาจัดทําแปลงเพาะ ขยาย และ
รวบรวมพันธุ เพ่ือเปนแหลงพันธุดีสําหรับสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูปลูกสมุนไพรในพื้นที่  
  2) จัดทําแปลงรวบรวมพันธุสมุนไพรพ้ืนบาน จัดหาพันธุสมุนไพรพ้ืนบานที่เปนสมุนไพรสําคัญในทองถิ่น มาจัดทํา
แปลงเพาะ ขยาย และรวบรวมพันธุ เพื่ออนุรักษและเปนแหลงรวบรวมพันธุในพื้นที่ 
  3) ใหบริการความรูดานสมุนไพร โดยพัฒนาศูนยฯ เปนแหลงเรียนรูในการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการแปรรูป
เบ้ืองตน ของเกษตรกรและผูสนใจ 
  4) ประชาสัมพันธและสงเสริมการใชประโยชนจากสมุนไพร โดยจัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ การใชประโยชน
ของสมุนไพร เผยแพรงานสงเสริมการปลูก การเพาะขยายพันธุของศูนยฯ 
 5) ศูนยปฏิบัติการฯ รายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบ กสพ. 4 ใหกรมสงเสริมการเกษตร ทาง e-mail: 
herbdoae@hotmail.com ภายในวันท่ี 30 สงิหาคม 2562  
 4.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ  
  สาํนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ดําเนินการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (พืชสมุนไพร) ของสํานักงานเกษตรจังหวัด 40 จังหวัด และศูนยปฏิบัติการฯ 20 แหง เพ่ือวิเคราะห 
ประมวล และจัดทําสรุปขอมูลสถานการณพืชสมุนไพรในภาพรวม 
 
 
 



5. แผนปฏบัิติงาน  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

หนวย
นับ 

ปริมาณ
งานรวม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. พัฒนาความรูและศักยภาพ
ของเจาหนาที่สวนภูมิภาค 

ครั้ง 1             

2.พัฒนาความรูและศักยภาพ
ของเกษตรกร ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัด 
   1) จัดเวทีวิเคราะห/ 
กระบวนการเรียนรูการผลิต การ
เก็บเกี่ยว การแปรรูปพืชสมุนไพร
ใหไดคุณภาพ/ ศึกษาดูงานการ
พัฒนาคุณภาพและแปรรูป
วัตถุดิบสมุนไพร 

 
 
 

ราย 

 
 
 

1,200 

            

   2) จัดทําจุดเรียนรูเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 

จุด 40             

3.จัดทําแปลงขยายพันธุสมุนไพร
และรวบรวมพันธุสมุนไพร 
ใหบริการความรู และ
ประชาสัมพันธการใชประโยชน 
จากสมุนไพร 

ศูนย 20             

4. การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

เรื่อง 1             

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 
 ผลผลิต (output) 
 เกษตรกรผูผลิตสมุนไพร 1,200 ราย ไดรับความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคณุภาพ     
ไดมาตรฐานเดียวกัน ตรงตามความตองการของตลาด 
  ผลลัพธ (outcome) 
 เกษตรกรผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีของตนเองในการเพ่ิมประสิทธภิาพการ
ผลิตพืชสมุนไพรใหไดมาตรฐาน ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีความพรอมที่จะเขาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  
 
 
 



 ตัวชี้วัด  
 เกษตรกรที่รวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 60 สามารถผลิตสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามความตองการ
ของตลาด 
 
7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  
 1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

โทรศัพท 02 940 6125 
  E-mail: agriman@doae.go.th 
  2. ชื่อ นางสาวขนิษฐา พงษปรีชา 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
โทรศัพท 02 579 9547 

  E-mail: herbdoae@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



แบบเก็บขอมูลผูเขารวมโครงการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (พืชสมุนไพร) ป 2562 
กิจกรรม พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร 

จังหวัด............................................ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
  ชื่อ-สกุล...............................................................................................เบอรโทรศัพท........................................ 
 ที่อยู................................................................................................................................................................... 
 เปนสมาชิก (กลุม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ)...................................................................................................... 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลดานการผลิตและมาตรฐานคุณภาพ 

ชนิดพืชสมุนไพร พ้ืนที่ปลูก 
(ไร) 

ชวงเดือนที่ปลูก การรับรองมาตรฐาน 
การผลิต 

       ไมมี       อินทรีย  
    GAP      อ่ืนๆ............................. 

       ไมมี       อินทรีย  
    GAP      อ่ืนๆ............................. 

       ไมมี       อินทรีย  
    GAP      อ่ืนๆ............................. 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลดานการตลาด 
3.1 ลกัษณะการขาย  ผลผลิตสด    
  แปรรูปเปนวัตถุดิบเบ้ืองตน โดยวิธี  ตากแหง     บด     สกัดนํ้ามัน 
  แปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
3.2 รูปแบบการขาย  ขายใหพอคาคนกลาง/จุดรับซื้อ   ขายตลาดทองถิ่น/ชุมชน   ขายตลาดออนไลน 
  ทําสัญญาซือ้ขายลวงหนากับ....................................................... 
  ขายเองในงานแสดงสินคา/งานเทศกาล/หางสรรพสินคา(ระบุ)..........................................  
  อื่นๆ (ระบุ) ....................................................... 
3.3 ราคาผลผลติที่ขาย ราคาสูงสุด.......................บาท/กิโลกรัม ชวงเดือนที่ไดราคาน้ี......................................  
  ราคาต่ําสุด.......................บาท/กิโลกรัม ชวงเดือนที่ไดราคาน้ี...................................... 
 
 
           ลงชื่อ...................................................เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

                   (                                  ) 
         ตําแหนง.................................................. 
         หมายเลขโทรศัพท............................................. 
         วันที่รายงาน................................................ 

หมายเหต ุ  สงแบบสรุปผลการดําเนินงานฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@hotmail.com 
     ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

แบบ กสพ. 1 



แบบรายงานผลการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการการผลิตพชืสมุนไพร ป 2562 
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (พชืสมุนไพร) 

กิจกรรม พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร 
จังหวัด............................................ 

  
 
สวนท่ี 1 สรุปประเด็นจากเวทีวิเคราะหศักยภาพพื้นที่ 
  1.1 ศักยภาพของพ้ืนที่และประเด็นปญหา 
  1.2 ชนิดสมุนไพรที่ตองการพัฒนา  
  1.3 จุดเนนและองคความรูที่เกษตรกรตองการเพ่ือกําหนดหลักสูตรในการจัดกระบวนการเรียนรู 
  1.4 แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 

 1.5 วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ………………………………….. 
 1.6 จํานวนเกษตรกรที่เขารวมเวที ....................ราย 

  1.7 ภาพกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 
สวนท่ี 2 สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรูตามประเด็นที่วิเคราะห 
  2.1 เน้ือหา/หลักสูตรท่ีถายทอด 

 2.2 วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ………………………………….. 
 2.3 จํานวนเกษตรกรที่เขารวมเวที ....................ราย 

  2.4 ภาพกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 
สวนท่ี 3 รายงานผลการศึกษาดูงาน 
  3.1 ชื่อ/สถานที่ศึกษาดูงาน ………………………………………...................................................................................... 
  3.2 หัวขอ/เน้ือหาที่ศึกษาดูงาน ............................................................................................................................ 

 3.3 วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ………………………………….. 
 3.4 จํานวนเกษตรกรที่รวมศึกษาดูงาน ....................ราย 

  3.4 ภาพกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 
 
           ลงชื่อ...................................................เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

                   (                                  ) 
         ตําแหนง.................................................. 
         หมายเลขโทรศัพท............................................. 
         วันที่รายงาน................................................ 

 
 

หมายเหตุ   สงแบบสรุปผลการดําเนินงานฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@hotmail.com 
  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

แบบ กสพ. 2 



แบบสรุปขอมูลจุดเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ป 2562 
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (พชืสมุนไพร) 

กิจกรรม พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร 
จังหวัด............................................ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปจุดเรียนรู 
  1.1 ที่ตั้ง.................................................................................................................................................. 
  1.2 ประเด็นองคความรูของจุดเรียนรู 
  ...............................................................................................................................................................  
  1.3 ช่ือ-สกุล (เจาของจุดเรียนรู)............................................................................................................. 
  ที่อยู................................................................................................................................................ 
  เบอรโทรศัพท......................................................................... 
 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงาน 
 2.1 ผลการสนับสนุนจุดเรียนรู 

กิจกรรม 
ปริมาณงาน 

(ระบุจํานวนและหนวย) 
ชวงเวลาดําเนินการ 

งบประมาณท่ีใช 
(บาท) 

1)..........................................    
2)..........................................    
3)..........................................    
4)..........................................    

 2.2 ปญหาอุปสรรค 
  ..............................................................................................................................................................  
 2.3 หลังจากพัฒนาจุดเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสมุนไพร มีผูสนใจมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
จํานวน..............ครั้ง จํานวน.........................คน 
 2.4 ภาพกิจกรรมที่ดําเนินการ 
 
 
           ลงชื่อ...................................................เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

                   (                                  ) 
         ตําแหนง.................................................. 
         หมายเลขโทรศัพท............................................. 
         วันที่รายงาน................................................ 

 
 
หมายเหต ุ  สงแบบสรุปผลการดําเนินงานฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@hotmail.com 

     ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
 

แบบ กสพ. 3 



แบบสรุปขอมูลแปลงขยายพันธุและรวบรวมพันธุสมุนไพร ป 2562 
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (พชืสมุนไพร) 

ศูนย.................................................................................... 
จังหวัด.............................. 

  
 

สวนท่ี 1 ขอมูลการจัดทําแปลง 
1.1 แปลงรวบรวมและขยายพันธุสมุนไพรที่ดี 

 ชนิดพืชสมุนไพร ชื่อพันธุ 
พื้นที่ปลูก  

(ระบจุํานวนและหนวย) 
ชวงเดือนปลูก 

หมายเหตุ 

 
 

    

 
 1.2 แปลงรวบรวมและขยายพันธุสมุนไพรพ้ืนบาน 

 ชนิดพืชสมุนไพร ชื่อพันธุ 
พื้นที่ปลูก  

(ระบจุํานวนและหนวย) 
ชวงเดือนปลูก 

หมายเหตุ 

 
 

    

 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงาน 
 2.1 กิจกรรมที่ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ปริมาณงาน 

(ระบุจํานวนและหนวย) 
ชวงเวลาดําเนินการ 

งบประมาณท่ีใช 
(บาท) 

1) การใหบริการความรู    
2) การสนับสนุนพันธุดี    
3) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ    
4) ............................................    

 2.2 ปญหาอุปสรรค 
 ..............................................................................................................................................................  
 2.3 ภาพกิจกรรมที่ดําเนินการ 
 
           ลงชื่อ...................................................เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

                   (                                  ) 
         ตําแหนง.................................................. 
         หมายเลขโทรศัพท............................................. 
         วันที่รายงาน................................................ 

หมายเหต ุ  สงแบบสรุปผลการดําเนินงานฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@hotmail.com 
     ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  

แบบ กสพ. 4 


