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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

โครงการส่งเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 
  - แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของชุมชนท่ีมีการนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้   
ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ โดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
มีหน้าท่ีส่งเสริมกิจการของชุมชนและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแข่งขัน
ทางการตลาด เพื่อให้กิจการของชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ การประกอบกิจการชุมชนในปัจจุบัน
มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นตามกระแสการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และระบบเศรษฐกิจ
โลก การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกา รนำ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนมาพัฒนา (development) ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้ชุมชนมีโอกาสในการสร้างกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดำเนินกิจกรรมท่ีมี
ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2580 ) ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมการทำเกษตรท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น 
สัมพันธ์กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ในเป้าหมายวิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังในทุกตำบลเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวน 7,255 ตำบล  
 การส่งเสริมกิจการของชุมชนในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพท่ีสอดคล้องกับ          
BCG Model (การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม) จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการแปรรูป
สินค้าเกษตรและบริการจากทรัพยากรท่ีอยู่ในท้องถิ่น อาทิ ด้านพืช และเกลือทะเล เป็นต้น รวมท้ังการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนในด้านการบริหารจัดการ การวางแผน และดำเนินการกิจการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    
ซึ่งเป็นการยกระดับชุมชนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเป็นระบบ และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมจัดต้ังวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 3.2 เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ผลิตสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ 
 3.3 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ และพัฒนาช่องทางการตลาด 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 วิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 แห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี  
 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านพืช 
และเกลือทะเลไทย 
  วิธีการดำเนินการ 
   1) สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ดำเนินการสำรวจการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจท่ีมีการผลิต/แปรรูปสินค้าจากทรัพยากรด้านพืช และการผลิตเกลือทะเลมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า 
และผู้ประกอบการมีศักยภาพในการพัฒนากิจการเพื่อเข้าสู่การแข่งขันท่ีสูงขึ้นโดยดำเนินการลงพื้นท่ีและ
จัดเก็บข้อมูลสินค้าและทรัพยากรด้านพืชของวิสาหกิจชุมชนตามแบบการสำรวจข้อมูล จัดลำดับวิสาหกิจชุมชน
ท่ีจะเข้าร่วมและจัดทำแบบรายงานผลการสำรวจข้อมูล 
   - รายงานผลการสำรวจข้อมูลให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพื่อจัดทำคลังข้อมูลของ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชในภาพรวมของจังหวัด 
 5.2 ส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านพืชต้นแบบ 
   วิธีการดำเนินการ 
  5.2.1 การรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพ   
                    1) การคัดเลือกเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
     1.1) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดประเภทผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนตาม
ระดับศักยภาพและความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าจากฐานชีวภาพ หรือทรัพยากรในชุมชน 
พร้อมเสนอช่ือวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ อำเภอละ 1 แห่ง โดยคัดเลือกวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีมีคุณลักษณะเบ้ืองต้น ดังนี้ 
            1.1.1) วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
            1.1.2) มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในรอบล่าสุด อยู่ในระดับดี 
            1.1.3) เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีมีประกอบกิจการประเภทผลิตพืช หรือมีการ 
แปรรูปผลผลิตจากพืช 
           1.1.4) วิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และได้รับรองมาตรฐานท้ังนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดส่งข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนท่ี
ได้รับการคัดเลือกและแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนใหก้รมส่งเสริมการเกษตร  
     1.2) กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาคัดเลือกเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช จำนวน 
30 แห่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การ
เป็นผู้ประกอบการ ท้ังนี้ การคัดเลือกเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

หลังจากกรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาคัดเลือกเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชแล้ว และ
จังหวัดสระบุรีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จึงดำเนินการในข้อถัดไป 

                    3) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตร
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ดำเนินการ 1 ครั้ง) 
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     3.1) สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับวิสาหกิจชุมชน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
     3.2) สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
                    4) ศึกษาดูงานผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (ดำเนินการ 1 ครั้ง) 
      สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันจัด
ศึกษาดูงานผู้ประกอบการท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพท่ีประสบความสำเร็จ เพื่อถอดบทเรียน         
และกำหนดแนวทาง/รูปแบบในการพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน 
   5.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจเกษตร
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านพืช (ดำเนินการ 1 ครั้ง) 
                    วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน และกำหนดเป้าหมายการพัฒนา  และการจัดทำ
แผนพัฒนากิจการแบบมีส่วนร่วม  
   1) สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันจัดเวทีเพื่อเป็นพื้นท่ี
เพื่อประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน และให้วิสาหกิจชุมชนได้วิเคราะห์การดำเนินกิจการ การใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ในชุมชน และการกำหนดรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จากกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาดูงาน 
จากกิจกรรมในข้อ 5.2.1 และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากิจการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการจำหน่าย และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี
เจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นพี่เล้ียง 
   2) สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดส่งแผนการพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
  5.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานการผลิตต้นแบบ (จำนวน 30 แห่ง) 
                   1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 
   กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย จำนวน 30 แห่ง ตามแผนพัฒนากิจการฯ (พัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการได้รับรอง
มาตรฐาน เช่น อย. มผช. เป็นต้น) 
                   2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าท่ีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้พัฒนา 
   กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ท้ังนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด 
รายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 5.3 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
                กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต้ังแต่การเริ่มต้นดำเนินโครงการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 
 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2565 ปี 2566 
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ต.ค
. 6

5 
พ.

ย. 
65

 

ธ.ค
. 6

5 

ม.
ค. 

66
 

ก.พ
. 6

6 

ม.ี
ค. 

66
 

เม
.ย.

 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

ม.ิ
ย. 

66
 

ก.ค
. 6

6 

ส.ค
. 6

6 

ก.ย
. 6

6 

7.1 สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตร 
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านพืชและ 
เกลือทะเลไทย 

            

7.2 ส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ         
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านพืชต้นแบบ 

            

     7.2.1 การรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพ             
            1) การคัดเลือกเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน
เข้าร่วมโครงการ 

            

            2) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

            3) ศึกษาดูงานผู้ประกอบการท่ีประสบ
ความสำเร็จ 

            

     7.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงาน      
และจัดทำแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช 

            

            วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน และกำหนด
เป้าหมายการพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนากิจการ 
แบบมีส่วนร่วม 

            

     7.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตต้นแบบ 

            

            1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถดำเนินการ
ผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์            

            

            2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้า 
ท่ีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้พัฒนา 

            

7.3 การติดตามและประเมินผลโครงการ             
 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
      8.1.1 ฐานข้อมลูวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้น ท่ีมีศักยภาพในจังหวัด
สระบุรี  
      8.1.2 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและสินค่าท่ีมาจากวิสาหกิจเกษตรจากฐานชีวภาพในจังหวัดสระบุรี 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
     8.2.1 มีการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนามูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์  
และสามารถต่อยอดในด้านการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทในการสนับสนุน/ส่งเสริมสินค้า
 8.3 ตัวชี้วัด  
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  เชิงปริมาณ จำนวนวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนท่ีมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 13 แห่ง 
 เชิงคุณภาพ สินค้าของวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน่ของชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ  
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีฐานข้อมูลวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด 
 9.2 เกิดวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าและบริการจากฐานเกษตรชีวภาพ และสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบ
ได้  
 9.3 ผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานเกษตรชีวภาพ ท่ีมีเอกลักษณ์ และสามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์  
 
10. การประเมินผลโครงการ   
 10.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำรายงานผลการติดตามงานท่ีลงพื้นท่ีเป็นระยะ ต้ังแต่ไตรมาส 1 - 4 
ของปีงบประมาณ 
 10.2 ผลการลงพื้นท่ีในข้อ 10.1 เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ในปี 2566  
 
11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

1. ช่ือ นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 
  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  โทรศัพท์ 0 85182 1997 
  E-mail: saraburi@doae.go.th 

2. ช่ือ นางสาวศิติภา นักขัตระ 
  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์ 08 1346 6409 
  E-mail: saraburi@doae.go.th 

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


