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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 
  - แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561  - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง ด้วยการเพิ่มศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ท่ีให้ความสำคัญกับการ
พัฒนากลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการและการท่องเท่ียว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ท่ีมุ่งเน้นให้คนใน
ชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่  
มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
พึ่งตนเองได้และเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปัจจุบันจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 ต้ังแต่ปี 2563 – 2564 ทำให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทยท่ีได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบ หรือประชาชนมีกำลังซื้อลดลง 
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินค้าท้ังใน
และนอกภาคการเกษตร รวมไปถึงภาคบริการ จดทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีแล้วกว่า 531 
แห่ง ในจำนวนนี้เป็นกิจการท่ีมีความเข้มแข็งหรือมีผลการประเมินศักยภาพระดับดีกว่า 199 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 37 แต่หากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจส่งผลให้ความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเป็นกิจการท่ีมี
ความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อส้ินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (2566-2570) 
และร้อยละ 40 เมื่อส้ินแผนยุทธศาสตร์ชาติในปี 2580 
 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ในฐานะสำนักงานเลขานุกาคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด มีหน้าท่ีในการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีภารกิจให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตรอีกบทบาทหนึ่ง จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถวิเคร าะห์และจัดทำ
แผนพัฒนากิจการได้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนไป มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ สินค้าและบริการสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพัฒนาไปเป็นกิจการท่ีเข้มแข็งหรือกิจการในระดับท่ี
สูงขึ้นได้ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้สูงขึ้น 
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 3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 
 3.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 
 3.4 เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนนิการ 
 4.1 วิสาหกิจชุมชน จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 130 ราย ในจังหวัดสระบุรี 
 4.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย ในจังหวัดสระบรุ ี
 
5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  
  เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบกิจการของส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
  5.1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
   1) ส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลการประเมินศักยภาพระดับปานกลางไประดับดี 
จำนวน 13 แห่ง โดยพัฒนาทักษะผู้ประกอบการกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และการ
จัดทำบัญชีท่ีเป็นระบบ 
    1.1) การดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 1 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันดำเนินการจัด
เวทีครั้งท่ี 1 เพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจในสถานการณ์ การดำเนินกิจการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และจัดทำรายงานผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน และแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด 
    1.2) สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการระดับปานกลางไประดับดี  
สำนักงานเกษตรจังหวัดโอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  
    1.3) การดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 2 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันดำเนินการ
จัดเวทีครั้งท่ี 2 เพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดทำรายงานผลการ
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการและผลการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ส่ง
สำนักงานเกษตรจังหวัด 
    1.4) เป้าหมายวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการต้องมีผลการประเมินศักยภาพ ระดับ
ปานกลาง ดำเนินการอำเภอละ 1 แห่ง รวม 13 แห่ง 
  5.1.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด  
   1) สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำแผนการส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดละ 1 เครือข่าย (เป้าดำเนินการอำเภอแก่งคอย) เพื่อเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตร  
   2) สำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ตามแผนการส่งเสริม เช่น สนับสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
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การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่าย และสรุปผลการ
ดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย 
   3) สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
  เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้วิสาหกิจ
ชุมชนและประชาชนท่ัวไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
  5.2.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น  
   ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการท่ีดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอื่น 
หรือผู้ท่ีสนใจ เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 
3 ระดับคือ ระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ และจัดให้ มีการเชิดชูเกียรต์ิวิสาหกิ จชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ 
   1) ดำเนินประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  
   2) ดำเนินประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต  
   3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 
 5.3 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน  
  ใช้กลไกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการท่ีต้ังขึ้นโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ
แนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน จึงจำเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอื่นและ
คณะทำงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
  5.3.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (จำนวน 2 ครั้ง) 
   สำนักงานเกษตรจังหวัด ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา
กำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด ประสานและบูรณาการงานส่งเสริม
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคีและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ และรวมถึง
การตดิตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1) ประสานงานกรรมการ และหน่วยงานภาคี เพื่อนำประเด็นต่างๆ เข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
   2) จัดเตรียมวาระการประชุมและนัดหมายประธานเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
และกำหนดวันประชุม 
   3) ขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าประชุม 
   4) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย 
   5) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นสำคัญท่ีควรนำเสนอในท่ีประชุม 
ประกอบด้วย 
    5.1) นโยบายรัฐบาล เช่น 
    - การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
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    - การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ 
    - ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชนท่ีทำการเกษตรในรูป “แปลงใหญ่” 
    - ประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภายใต้
นโยบาย มาตรการของรัฐบาล เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นต้น 
    5.2) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เช่น 
    - ความก้าวหน้าการจดทะเบียนจำแนกตามประเภทกิจการ 
    - ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
    - แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะความต้องการขอรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
    - การพิจารณาบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตาม
ภารกิจของหน่วยงานท่ีเป็นกรรมการ หรือหน่วยงานภาคี 
    - ผลการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนในรอบปีท่ีผ่านมา 
    - เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ท่ีประสงค์จะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
    - ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) 
    6) ดำเนินการจัดประชุมตามวันเวลาท่ีกำหนด 
   7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
       จังหวัด 
       - ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ   1 คน x 1,000 บาท x 2 ครั้ง 
       - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ   19 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง 
       - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  20 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง 
ท้ังนี้ จังหวัดสามารถถัวเฉล่ียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการและประธาน
อนุกรรมการมีสิทธิ์ได้รับเบ้ียประชุมเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งในส่ีของอัตราเบ้ียประชุมท่ีกรรมการหรืออนุกรรมการได้รับ 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 และประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายช่ือคณะกรรมการและคณะอนุกรรรมการท่ีมีสิทธิได้รั บเบี้ยประชุม 
เป็นรายเดือนและอัตราเบ้ียประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2557 
  5.3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาห กิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหา
กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด (จำนวน 2 ครั้ง) 
   ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
เพื่อผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางท่ีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
วางไว้ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย  
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
   - ค่าเบ้ียประชุมประธานอนุกรรมการ   1 คน x 625 บาท x 2 ครั้ง 
   - ค่าเบ้ียประชุมอนุกรรมการ   13 คน x 500 บาท x 2 ครั้ง 
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  18 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง 
   - ค่าซื้อวัสดุในการจัดประชุม  120 บาท x 2 ครั้ง 
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ท้ังนี้ จังหวัดสามารถถัวเฉล่ียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม  
 5.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงานด้านทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
  5.4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 13 อำเภอ) 
   เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินงาน 
ในการรับจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการคัดกรอง
วิสาหกิจชุมชน 
 5.5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 
  5.5.1 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้
คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
เพื่อสรุปประเด็นและผลการดำเนินโครงการในภาพรวมหลังจากส้ินสุดโครงการ 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 
 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.
ค.

 6
5 

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 

7.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน             

 7.1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
  1) ส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนจาก
ระดับปานกลางไประดับดี 
              1.1) จัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 1 
      1.2) สนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนากิจการระดับปานกลางไประดับดี 
              1.3) จัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 2 

            

 7.1.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

            

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ             

 7.2.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
  1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
  2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.ค
. 6

5 
พ.

ย. 
65

 

ธ.ค
. 6

5 

ม.
ค. 

66
 

ก.พ
. 6

6 

มี.
ค. 

66
 

เม
.ย.

 6
6 

พ.
ค. 

66
 

มิ.
ย. 

66
 

ก.ค
. 6

6 

ส.ค
. 6

6 

ก.ย
. 6

6 

  3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 

7.3 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

            

 7.3.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด 

            

 7.3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานท่ีแต่งต้ังโดย
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

            

7.4 สนับสนุนการปฏบิัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

            

 7.4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน 

            

7.5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที ่             

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
       8.1.1 วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง 13 แห่ง ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการและ
ยกระดับให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น  
      8.1.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย ได้รับการพัฒนาความรู้และขับเคล่ือนการเช่ือมโยง
กิจกรรม รวมทั้งเกิดความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนในการจัดต้ังเครือข่าย 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
      8.2.1 วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง และวิสาหกิจชุมชนระดับปรับปรุงได้รับการยกระดับศักยภาพ 
ใหสู้งขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
      8.2.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคล่ือนการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน 
ท่ีอยู่ภายใต้เครือข่าย ร่วมทั้งสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชนได้ 
 8.3 ตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณ จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  
และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 13 แห่ง (130 ราย) 
 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับศักยภาพในการ
ดำเนินกิจการ  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
     9.1 วิสาหกิจชุมชนจำนวน 13 แห่ง สามารถจัดทำแผนพัฒนากิจการ ขับเคล่ือนกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น 
     9.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคล่ือนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย 
ให้เกิดการเช่ือมโยงกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกชุมชน 
 
10. การประเมินผลโครงการ   
     10.1 จัดทำแบบรายงานแผนการพัฒนากิจการ และแบบรายงานผลการพัฒนาตามงบประมาณ 
ท่ีได้รับการจัดสรร ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และให้ จัดส่งแบบรายงาน ให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
ตามกำหนด  
     10.2 ประมวลผลตามแบบรายงานในข้อ 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 

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


