
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านการเกษตร 
  - แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 พืชสมุนไพรเป็นพืชที่ให้ประโยชน์หลากหลายทั้งในการนำมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงการนำไปใช้

ในการดูแลสุขภาพ เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ยา
สัตว์ รวมทั้งใช้ในธุรกิจประเภทบริการ เช่น การนวดและสปา ซึ่งในปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรมีเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากกระแสการบริโภคที่มีความต้องการในการใช้สมุนไพรเพ่ือเสริมสร้างและดูแลสุขภาพ ของ
ประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้าง
ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สมุนไพรถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม          
หลายประเภท ทำให้เกิดความต้องการใช้สมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น พืชสมุนไพรจึงเริ่มมีความสำคัญในระดับเศรษฐกิจ  
แต่สถานการณ์การผลิตพืชสมุนไพรในปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร หรือวัตถุดิบยังไม่ได้
มาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของตลาด  
  ปัญหาสำคัญในภาคการผลิตของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมุนไพรไทยคือ เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพร
ส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแต่การปลูก การดูแล การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
การแปรรูป รวมถึงยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามระบบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้ผลผลิตยังมี
คุณภาพไม่ตรงตามที่ตลาดต้องการ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนา
ศักยภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง สามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพทำให้ผลผลิตที่ได้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต รวมถึงสามารถหาช่องทางการตลาด 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ส่ งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้   
สู่เกษตรกร ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดได ้
 3.4 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดจุดรวบรวม และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี 
 
 

แบบฟอร์ม 1 



4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เป้าหมาย : เกษตรกร 1,110 ราย 
 พื้นที่ดำเนินการ : 37 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี กาญจนบุรี 
ตาก สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี จันทบุรี ชลบุรี ตราด สระแก้ว 
กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ พังงา สุราษฎร์ธานี 
นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต สตูล ยะลา พะเยา แพร่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์   
   ศูนย์ปฏิบัติการ 16 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี 
จันทบุรี ขอนแก่น ยะลา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดเลย 
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก ศูนย์ขายพันธุ์พืชจังหวัดชลบุรี บุรีรัมย์ ลำพูน และอุดรธานี 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค  
      สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้  และศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคด้านการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร  
 5.2 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 
   5.2.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
   เป้าหมาย  
           เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร 37 จังหวัด ๆ ละ 30 ราย  
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรให้สามารถบริหารจัดการ
การผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
   แนวทางการดำเนินงาน 
   สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้  
   1) คัดเลือกเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรเกษตรกรอ่ืน ๆ ที่เป็น     
ผู้ปลูกพืชสมุนไพรที่มีความพร้อม ต้องการพัฒนาศักยภาพการปลูกสมุนไพร ให้ได้ตามเป้าหมายจังหวัดละ 30 ราย 
ทั้งนี ้เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ร่วมโครงการต้องไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับแปลงใหญ่  
   2) จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล ตามแบบ กสพ. 1  
   3) จัดเวที วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ พืชสมุนไพร ปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ทำแผน และกำหนดเป้าหมาย
การส่งเสริมการปลูก การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และรายงานตามแบบ กสพ. 2 
   4) จัดกระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐาน GAP มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียวอย่างมีคุณภาพ และรายงานตามแบบ กสพ. 2 
  5.2.2 จัดทำจุดเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
   เป้าหมาย  
   เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร 37 จังหวัด ๆ ละ 1 จุด  
 



   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้
มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  
   แนวทางการดำเนินงาน 
   1) คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะจัดทำจุดเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร โดยเกษตรกรเจ้าของ
พ้ืนที่ต้องมีความสมัครใจ พร้อมที่จะเสียสละ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลความสำเร็จต่อไปยัง
เกษตรกรรายอื่นได้เป็นอย่างด ี 
   2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจุดเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น จัดทำป้ายจุด
เรียนรู้ ชุดนิทรรศการ (องค์ความรู้ดีเด่นของเกษตรกร/เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ) สนับสนุน
วัสดุสาธิตของจุดเรียนรู้ ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร และ
รายงานตามแบบ กสพ. 3    
  5.3 จัดทำแปลงขยายพันธุ์สมุนไพรและรวบรวมพันธุ์สมุนไพร  
    เป้าหมาย  
    ศูนยป์ฏิบัติการ จำนวน 16 ศูนย์  
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและสนับสนุนพืชสมุนไพรพันธุ์ดี  
   2) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  
   3) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น สำหรับ
เกษตรกรและผู้สนใจ 
   4) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 
   แนวทางการดำเนินงาน 
   1) จัดหาพันธุ์ดี หรือพันธุ์ที่ตลาดต้องการของสมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ มาจัดทำแปลงเพาะ ขยาย 
และรวบรวมพันธุ์ เพ่ือเป็นแหล่งพันธุ์ดีสำหรับสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สมุนไพร หรือเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรในพื้นที ่
   2) จัดทำแปลง จัดหาพันธุ์สมุนไพรพ้ืนบ้านที่ เป็นสมุนไพรสำคัญ ในท้องถิ่น  มา เพาะ ขยาย             
และรวบรวม เพื่ออนุรักษ์ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ 
   3) ให้บริการความรู้ด้านสมุนไพร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยจัดทำสื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์ของสมุนไพร เผยแพร่งานส่งเสริมการปลูก การเพาะขยายพันธุ์ของศูนย์ฯ  
   4) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ กสพ. 4  
  5.4 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพร โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วม
จัดนิทรรศการ เพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ประจำปี 2565   
  5.5 บริหารจัดการโครงการ โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรดำเนินการติดตาม นิเทศ 
ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 



หมายเหตุ : พืชสมุนไพรที่ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
      1. พืชสมุนไพร Product Champion 12 ชนิดที่กรมการแพทย์แเผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กำหนด ได้แก ่ขม้ินชัน กระชายดำ ไพล บัวบก มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ หญ้าหวาน กระเจี๊ยบแดง 
กวาวเครือขาว กระชาย และพริก 
      2. พืชสมุนไพรอ่ืน ๆ เช่น กระวาน ข่าเหลือง คำฝอย ตะไคร้หอม บุก พริกไทย ว่านชักมดลูก ดีปลี 
บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะแว้งเครือ มะแว้งต้น ขมิ้นอ้อย จันทร์เทศ พลู ชะเอมเทศ มะขามแขก ส้มแขก 
มะแขว่น เจียวกู่หลาน ชะพลู เสลดพังพอน มะระขี้นก อัญชัน รางจืด เจตมูลเพลิง ย่านาง สมอไทย สมอพิเภก ฝาง 
มะคำดีควาย ส้มป่อย อบเชย วานิลลา มะคำดีควาย เป็นต้น 
      3. พืชสมุนไพรหายาก หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น ถั่วดินโคก เทพทาโร มะตูมนิ่ม มะหาด เร่ว 
หัวร้อยรู กระทุ่มนา ขันทองพยาบาท จุกโรหินี ชะเอมไทย ชิงซี่ ตับเต่า นางแย้มป่า ปลาไหลเผือก พังคี มะคังแดง 
สะค้าน สารภีป่า อบเชยไทย เฉียงพร้านางรอ เถาเอ็นอ่อน เปราะหอม เป็นต้น  

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่วน
ภูมิภาค 

            

2. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร                 

3. จัดทำแปลงขยายพันธุ์สมุนไพรและรวบรวมพันธุ์
สมุนไพร 

            

4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพร             

5. บริหารจัดการโครงการ             

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  
    1.) เกษตรกร จำนวน 1,110 ราย ได้รับความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการผลิตพืช
สมุนไพร มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร จำนวน 37 กลุ่ม รวมทั้งมีจุดเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชสมุนไพร จำนวน 37 จุด  



   2.) ศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 16 ศูนย์ สามารถรวบรวมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ หรือกระจายพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
    1.) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพและวัตถุดิบได้มาตรฐานเดียวกัน 
เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด จุดเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปได้  
   2.) ศูนย์ปฏิบัติการสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนสมุนไพรพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ 

 8.3 ตัวชี้วัด  
   เชิงปริมาณ  
      1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,110 ราย ได้รับความรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   
พืชสมุนไพร 
    2. เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร จังหวัดละ 1 กลุ่ม 
    3. มีจุดเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 37 จุด  
    4. ศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 16 ศูนย์ ไดพั้ฒนาเป็นแหล่งรวบรวม และขยายพันธุ์สมุนไพรพันธุ์ดี 

     เชิงคุณภาพ  
    1. เกษตรกรในโครงการฯ สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ตลาด สามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ มีการรวมกลุ่มผลิต สามารถเชื่อมโยงการผลิตการตลาดได้ 
    2. ศูนย์ปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้  รวมถึงสนับสนุนพันธุ์ดีให้กับ
เกษตรกรได ้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรและสามารถ
นำไปถ่ายทอดต่อไปได ้
 9.2 เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 
 9.3 การรวมกลุ่มของเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้   
 9.4 มีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพ 
 9.5 มีจุดรวบรวมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรสายพันธุ์ดี 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

 กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

 โทรศัพท ์02 579 9547 

 E-mail: herbdoae@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

แบบเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2565 
กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อ - สกุล.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................ 
 ที่อยู่....................................................................................................................... ................................................. 
 เป็นสมาชิก (กลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์)...................................................................................................... 
 กรณีเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โปรดระบุเลขทะเบียน........................................................................................... 
 พิกัดแปลง Zone :...........P, x =......................................................y =................................................................ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการผลิต   

ชนิดพืช1) พันธุ์พืช 
พื้นที่ปลูก ช่วงเดือน    

ที่ปลูก 

การรับรอง 

มาตรฐานการปลูก 

การรับรอง 

คุณภาพผลผลติ ไร ่ งาน ตารางวา 

1.          ไม่มี 
    มี ได้แก่   

    ไม่มี 
    มี ได้แก่   

2.          ไม่มี 
    มี ได้แก่   

    ไม่มี 
    มี ได้แก่   

3.          ไม่มี 
    มี ได้แก่   

    ไม่มี 
    มี ได้แก่   

หมายเหตุ : 1)  ชนิดของพืชสมนุไพรให้รายงานตามจำนวนที่ปลกู ซึ่งอาจมากกว่าหรอืน้อยกว่า 3 ชนดิก็ได ้

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านการตลาด  
1. ลักษณะการขาย    ผลสด  ตากแห้ง     บดเป็นผง  สกัดน้ำมัน  แปรรูปพร้อมใช้ 
2. แบบคำนวณข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชสมุนไพร2) 
 2.1 ชนิดพืชสมุนไพรที่เก็บข้อมูล......................................................................... 
 2.2 พ้ืนที่ปลูก           ไร่           งาน               ตารางวา  
 2.3 ผลผลิตสดที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ .......................... กิโลกรัม (ในปี 2565) 
 2.4 ข้อมูลต้นทุนการผลิต  
ที่ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) ตอ่ พื้นทีป่ลูกตามขอ้ 2.2 

1 ค่าใช้จ่าย  
1.1 ค่าแรงงาน  

 - ค่าเตรียมดิน   

    - ค่าปลกู รวมค่าเตรียมพันธุ์   

    - ค่าดูแลรักษา  

    - ค่าเก็บเกีย่ว รวบรวบ   

แบบ กสพ. 1 



 
 
 

 
หมายเหตุ  2)  คิดเป็นค่าเฉลี่ยและรวมเป็นเงินสด ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นเพียงการประมาณการ เพ่ือใช้ในการอ้างอิง 

3. ราคาขายผลผลิต ณ แปลงเกษตรกร  

ปี 
ราคา / กิโลกรัม (บาท) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
2563              
2564              
2565              
4 ข้อมูลแหล่งรับซื้อผลผลิต / ผู้รับซื้อ (ตลาด) ระบุ 
 4.1 จำหน่ายในพ้ืนที่ คิดเป็น   เปอร์เซ็นต์ 
  ได้แก่  ขายให้พ่อค้าคนกลาง / จุดรับซื้อในพ้ืนที่  ชื่อ.................................................................................. 
    ขายตลาดท้องถิ่น / ชุมชน   ขายในงานแสดงสินค้าในพ้ืนที่ (จังหวัด / อำเภอ) 
    ขายให้ผู้ประกอบการ ชื่อ................................................................................................................. 
    ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท / กลุ่ม / โรงพยาบาล ชื่อ................................................. ........ 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................... 

ที่ รายการ  ค่าใช้จ่าย (บาท) ตอ่พื้นที่ปลูกตามข้อ 2.2 

1.2 ค่าวัสดุ   

 - ค่าพันธุ ์   

 - ค่าปุย๋เคมี สูตร .................../ อัตราที่ใช้...................   

 - ค่าปุย๋คอก ปุ๋ยหมกั ปุย๋ชีวภาพ (โปรดระบุ)   

 - ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวชัพืช   

 
 - ค่าปุย๋เคมี สูตร ................................................... 
               อัตราที่ใช้............................................. 

 
 

  - ค่าปุย๋คอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชวีภาพ (โปรดระบุ)    

  - ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวชัพืช    

  - ค่าสารชีวภัณฑ์ ระบุ ...........................................   

 
 - ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น นำ้มันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ อื่น ๆ 
(ระบุ)................................................ 

 
 

1.3 ค่าเช่าที่ดิน   

1.4 ค่าเส่ือมอุปกรณ์   

2 ต้นทุนรวมของเกษตรกร    

3 ราคาที่คาดว่าจะขายได้ (บาท / กก.)   

4 รายได้รวมจากการขายผลผลิต   
 

5 กำไร / ขาดทุน   
 

แบบ กสพ. 1     - 2 - 



 

 4.2 จำหน่ายนอกพ้ืนที่ คิดเป็น   เปอร์เซ็นต ์ 
  ได้แก่  ขายให้พ่อค้าคนกลางที่ตลาดกลาง ชื่อ.........................................   ขายตลาดออนไลน์ 
    ขายให้ผู้ประกอบการ ชื่อ................................................. ............................................................... 
    ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท / กลุ่ม / โรงพยาบาล ชื่อ.........................................................  
    ขายในงานแสดงสินค้านอกพ้ืนที่    อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................................... 
4.3 ต่างประเทศ   คิดเป็น   เปอร์เซ็นต์ 
  ได้แก่  ขายให้ผู้ประกอบการ ชื่อ.............................................. ........................................................ 
    ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ชื่อ ...............................................................................  
    ขายตลาดออนไลน์     อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................................... 
 
          ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (                                      ) 
     ตำแหน่ง............................................................ 
     หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
     วันที่รายงาน...................................................... 

 
หมายเหตุ : ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email : herbdoae@gmail.com 
  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ กสพ. 1 
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แบบรายงานผลการจัดเวทีวิเคราะห์พื้นที่ ศักยภาพ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2565 

กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 
จังหวัด............................................ 

  
ส่วนที่ 1 การจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นทีแ่ละศักยภาพของเกษตรกร 

 1.1 วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ  
 1.2 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเวที ....................ราย (แนบรายช่ือ) 

  1.3 ศักยภาพของพ้ืนที่และประเด็นปัญหา 
  1.4 ชนิดสมุนไพรที่ต้องการพัฒนา  
  1.5 จุดเน้นและองค์ความรู้ที่เกษตรกรต้องการเพ่ือกำหนดหลักสูตรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  1.6 แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
  1.7 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ (แนบไฟล์ภาพต้นฉบับ (สกุล .jpg .jpeg .gif .png มาด้วย) 
ส่วนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 

 2.1 วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ   
 2.2 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเวที ....................ราย (แนบรายช่ือ)  

  2.3 เนื้อหา / หลักสูตรที่ถ่ายทอด 
  2.4 ชื่อ / สถานที่ศึกษาดูงาน (ถ้ามี) 
  2.5 ประเด็นที่ศึกษาดูงาน (ถ้ามี) 
  2.6 สรุปผลการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  2.7 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ (แนบไฟล์ภาพต้นฉบับ (สกุล .jpg .jpeg .gif .png มาด้วย) 
  
 
          ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (                                      ) 
     ตำแหน่ง............................................................ 
     หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
     วันที่รายงาน....................................................... 

 
หมายเหตุ : ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@gmail.com 

     ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 
 

 

   แบบ กสพ. 2 
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แบบสรุปข้อมูลการจัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2565 

กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 
จังหวัด............................................ 

  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจุดเรียนรู้ 
  1.1 ทีต่ั้ง....................................................................................... ................................................................... 
  1.2 ประเด็นองค์ความรู้ของจุดเรียนรู้ ............................................................................................................ 
  1.3 ชื่อ - สกุล (เจ้าของจุดเรียนรู้)................................................................................................................... 
   ที่อยู่.............................................................................. ........................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์................................................................. ........ 
   เป็นสมาชิกกลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ ................................................................................ ......... 
   ดำรงตำแหน่ง.....................................................................  จำนวนสมาชิก.................คน 
  1.4 พิกัดแปลง Zone :...........P, x =............................................y =............................................................ 
  1.5 ชนิดพืชสมุนไพรที่ปลูกในจุดเรียนรู้ ........................................................ ................................................. 
   ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้เป็นจุดเรียนรู้.............................. ไร่ / งาน / ตารางวา 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน 
  2.1 ผลการสนับสนุนจุดเรียนรู้  

กิจกรรม 
ปริมาณงาน 

(ระบุจำนวนและหนว่ย) 
ช่วงเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

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

  2.2 ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะในการจัดทำจุดเรียนรู้ 
  ............................................................................................................................. ......................................  
  2.3 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ (แนบไฟล์ภาพต้นฉบับ (สกุล .jpg .jpeg .gif .png มาด้วย) 
 
           ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 

                (                                      ) 
      ตำแหน่ง............................................................ 
      หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
      วันที่รายงาน....................................................... 

หมายเหตุ : ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@gmail.com 
 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

แบบ กสพ. 3 
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แบบรายงานการจัดทำแปลงขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร  
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร  2565 

ศูนย์.................................................................................... จังหวัด.............................. 
  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดทำแปลง 
 1.1 เป้าหมายการดำเนินงาน ........................................................................................ .......................................... 
 1.2 แปลงรวบรวมและขยายพันธุ์สมุนไพรที่ดี 

 ชนิดพืชสมุนไพร ชื่อพันธุ ์
พื้นที่ปลูก 

(ระบุจำนวน และหน่วย) 
ความก้าวหน้า - ปริมาณงาน* หมายเหต ุ

      

     

 1.3 แปลงรวบรวมและขยายพันธุ์สมุนไพรพื้นบ้าน 

 ชนิดพืชสมุนไพร ชื่อพันธุ ์
พื้นที่ปลูก 

(ระบุจำนวน และหน่วย) 
ความก้าวหน้า - ปริมาณงาน* หมายเหต ุ

      

     

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน 
 2.1 กิจรรมที่ดำเนินการ  

กิจกรรม 
ปริมาณงาน 

(ระบุเรื่อง / จำนวน / หน่วย) 
ช่วงเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

1) การให้บริการความรู ้    
2) การสนับสนุนพันธุ์ดี    
3) การจัดทำสือ่ประชาสัมพันธ ์    
4) ผลิต / ขยายพันธุ์สมุนไพร
..........................................(ระบุ) 

   

5) ..............................................    

 2.2 ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำแปลงรวบรวมและขยายพันธุ์สมุนไพร / แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................................................................ ......  
 2.3 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ (แนบไฟล์ภาพต้นฉบับ สกุล .jpg .jpeg .gif .png มาด้วย) 
 

           ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 
                (                                      ) 
      ตำแหน่ง............................................................ 
      หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
      วันที่รายงาน...................................................... 
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 หมายเหตุ : 1. ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง E-mail : herbdoae@gmail.com   

                 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 
   2. ความก้าวหน้า - ปริมาณงาน* กรุณาระบุรายละเอียดเป็นรายชนิดสมุนไพร ได้แก่ 1) ช่วงเดือนที่ศูนย์ฯ 

ดำเนินการปลูก 2) ช่วงเวลาที่สามารถสนับสนุนพันธุ์สมุนไพรได้ 3) จำนวนต้น / กิ่ง / หัวพันธุ์ที่สามารถแจกจ่ายได้       
4) เหตุผลหลักในการปลูกสมุนไพรดังกล่าว 5) อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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