
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การเกษตร 
       - แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่การผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยมาใช้ในการแปรรูป ทั้งใน
สินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร เน้นการรวม 
กลุ่ม การบริหารจัดการ และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม  

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีความสำคัญ  
ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยยกระดับราคาผลผลิต และ
สามารถลดต้นทุนในด้านการดูแลรักษาผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบ ทรัพยากร 
หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ในชุมชน นอกจากนี้     
การแปรรูปยังต่อยอดให้เกิดรายได้ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้า
เกษตรธรรมดาไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้ ดังนั้น การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับ
ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้และทักษะ      
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ จะช่วยยกระดับสินค้าชุมชนให้
สามารถแข่งขันทางการตลาด สร้างรายได้ เกิดการจ้างงาน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน 
 3.2 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 
 5.1.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร จำนวน 2 แห่ง โดยมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้ 

1) ประกอบกิจการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประเภทอาหารหรือสมุนไพร 
2) มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชมในระดับปานกลางหรือระดับดี 



- 2 - 

 

3) ไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนในด้านเดิมที่เคยได้รับการพัฒนาไปแล้วจากกรม
ส่งเสริมการเกษตร  

5.1.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดส่งรายช่ือวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และแผนการจัด
อบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป (ตามแบบฟอร์ม) ให้กรมส่งเสริม
การเกษตรตามกำหนด 

5.1.3 สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างคุณภาพ
มาตรฐานให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป และการตลาด เป็นต้น ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย
อบรมให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง ๆ ละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน 
งบประมาณ 21,000 บาท พร้อมจัดทำแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 

5.1.4 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำรายงานผลการจัดอบรม
พัฒนาทักษะด้านการบริการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และแผนความต้องการการพัฒนาสินค้า
เกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน (ตามแบบฟอร์ม) และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด 
 5.2 พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 

5.2.1 กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของ
วิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ ตามข้อ 5.1.3 และจัดสรรงบประมาณตามแผนความต้องการฯ ให้สำนักงาน
เกษตรจังหวัด ท้ังนี้ ผลการจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมส่งเสริมการเกษตร 

5.3.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการพัฒนาสินค้าเกษตร
แปรรูป ให้กับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่ง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท ทั้งนี้ การพัฒนาสินค้า
เกษตรแปรรูปให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนความ
ต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ให้ขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนดำเนินการ 

5.3.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำรายงานผลการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ
ชุมชน (ตามแบบฟอร์ม) และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.
ค. 

65
 

พ.
ย. 

65
 

ธ.ค
. 6

5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.พ
. 6

6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย.

 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย. 

66
 

ก.ค
. 6

6 

ส.ค
. 6

6 

ก.ย
. 6

6 

1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 

            

2. พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน             
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8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 2 แห่ง 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 

วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
(เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ)  
 8.3 ตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณ  
  1. จำนวนวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป  
  2. วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
(เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ) 
 เชิงคุณภาพ  
 มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.1 สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมีมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
  9.2 สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภค  
  9.3 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับ         
การพัฒนา 

10. การประเมินผลโครงการ  
 10.1 สำนักงานเกษตรอำเภอรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม 
ในรูปแบบรายงานตามแบบฟอร์มท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีกำหนด 
 - รายงานผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูป ภายในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 1) ช่ือ นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 

  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 2) ช่ือ นางนุชนาถ พันธัง 

  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
       โทรศัพท์ 0 3623 0690 
 E-mail: saraburi@doae.go.th.com 
 


