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คํานํา 

 

รายงานผลการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมสงเสริม 

และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รวบรวมผลการดําเนินงาน และเผยแพร ประชาสัมพันธแกหนวยงาน องคกร สวนราชการและผูสนใจท่ัวไป 

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดสระบุรี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังการดําเนินงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรฉบับนี้ 

จะเปนประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนผูท่ีสนใจท่ัวไป  
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สารบัญ 

 

 หนา 

โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 5 

ผลการดําเนินงาน 10 

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 1 ) 

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2( 

การสงเสริมการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน   

12 

48 

78 

80 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 86 

การเปล่ียนแปลงของเกษตรกร กอน - หลัง เขารวมโครงการ 86 
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บทสรุปผูบริหาร 

 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร  ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  

พ.ศ. 2565 โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ท่ีไดดําเนินการ ณ จังหวัดสระบุรี งบประมาณรวมท้ังส้ิน 

213,150 บาท โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย 

วิสาหกิจชุมชน ในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน และยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 

1. ความสอดคลอง 

  1.1 ยุทธศาสตรชาติ  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น  การเกษตร 

   - แผนแมบทยอย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

 1.3 แผนปฏิรูประเทศ  - 

 1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา  

 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 ตองการใหประเทศไทยมีการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ

แขงขัน ท่ีตองการพัฒนาภาคการเกษตรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแขงขันท่ีสูงข้ึน โดยสงเสริม

การรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชน

ผูประกอบการภาคเอกชนรวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสูการเปน

ผูประกอบการเกษตรท่ีมีความเขมแข็ง ตลอดจนการใหมีกลไกในการดูแลใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการ

รวมกลุมและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. 2548 ท่ีมุงเนนใหคนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปญญาทองถ่ิน

และองคความรูสมัยใหม มาผลิตเปนสินคาหรือบริการท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจ

ชุมชน การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สงผลใหชุมชนพึ่งตนเองได สามารถเปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย บนพื้นฐานการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหนาท่ี 

ในการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกําหนดนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และ

ทําหนาท่ีนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนใหการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในสวน 

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร โดยดําเนินงานและประสานงานกับหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเปนกิจการ 

ท่ีมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสนับสนุนกลไกการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ . 2548  

ใหสามารถสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน ในการประกอบ

กิจการวิสาหกจิชุมชน 

 3.3 เพื่อยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพสูงข้ึน 

 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

4.1 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจํานวน 130 ราย (วิสาหกิจชุมชน 13 แหงๆ ละ 10 ราย) ในจังหวัดสระบุรี 

4.2 เครือขายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือขาย ในจังหวัดสระบุรี 

 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 สนับสนุนกลไกการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

 เพื่อใหเกิดนโยบาย แนวทางในการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงติดตามผลการ

ดําเนินงาน ประกอบดวยกิจกรรมยอย ไดแก 

 5.1.1 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (จังหวัด ๆ ละ 1 ครั้ง) 

  จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการ

สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด เพื่อใหเกิดการบูรณาการงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนภายใน

จังหวัดเปนอยางมีเอกภาพ รวมถึงเสนอแนะแนวทาง/ปญหาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด 

ตอคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

 5.1.2  ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการ

ผูแทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทํางานท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  

(จังหวัด ๆ ละ 1 ครั้ง) 

  ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการ

ผูแทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทํางานท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  

เพื่อผลักดันการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางท่ีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

วางไว รวมถึงดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย  

5.2 สงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

  5.2.1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จํานวน 130 ราย /

วิสาหกิจชุมชน 13 แหง) 

  สนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการ เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับศักยภาพในการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดย 

  1) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรสนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทํา

แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลการประเมินศักยภาพในระดับปานกลาง

และระดับปรับปรุง เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนทราบถึงปญหาและนําไปจัดทําแผนพัฒนากิจการ โดยเจาหนาท่ี

สงเสริมการเกษตรเปนพี่เล้ียงและใหคําปรึกษาแกวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงาน  

  2) สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีไดดําเนินการตามขอ 1) 

เพื่อใหเกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  
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  3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอีกครั้งหลังส้ินสุดการดําเนินกิจกรรมตามขอ 2) และ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

 5.2.3 สงเสริมการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน (จํานวน 1 เครือขาย) 

  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน โดยดําเนินการ 

สนับสนุนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน เชน สนับสนุนใหเกิดการประชุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อ

สรางกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใตเครือขาย สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ  

ของเครือขาย และสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาเครือขาย  

5.3 สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตนแบบ 

 สงเสริมใหวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีพัฒนาไปเปนแหลงเรียนรู เพื่อใหวิสาหกิจ

ชุมชนและประชาชนท่ัวไป เขามาศึกษาเรียนรูกระบวนการวิสาหกิจชุมชน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 5.3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน  

  ดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในการ

บริหารจัดการท่ีดี มีความเขมแข็ง พึ่งตนเองได และพัฒนาเปนแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนใหวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ 

หรือผูท่ีสนใจ เขามาเรียนรู  ซึ่งจะทําใหวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงกระตุนใหเจาหนาท่ี

สงเสริมการเกษตรมีการเรียนรูรวมกับวิสาหกิจชุมชน แบงการประกวดออกเปน 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด  

เขต และระดับประเทศ  

  1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด   

  2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต   

  3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ   

5.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานดานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

 เพื่อดําเนินการตามภารกิจท่ีพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ท่ีกําหนดให 

กรมสงเสริมการเกษตรมีหนาท่ีเปนสํานักรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน โดย 

สนับสนุนการดําเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (13 อําเภอ) สนับสนุนคาใชจายวัสดุสํานักงานและ

วัสดุคอมพิวเตอร สําหรับดําเนินงานรับจดทะเบียนเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการคัดกรอง 

วิสาหกิจชุมชน 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

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.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

1. สนับสนนุกลไกการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ 

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

            

 1.1 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

จังหวัด 

            

 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการ

ผูแทนวิสาหกิจชุมชน หรือคณะทํางานท่ี

แตงต้ังโดยคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัด หรือประชุม 

            

2. สงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน             

 2.1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน             

  1) การประเมินศักยภาพและจัดทําแผน 

พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

            

  2) การสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อยกระดับ

ตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

 

            

 2.2 สงเสริมการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน             

  -สนับสนุนการพฒันาเครือขายวิสาหกิจชุมชน             

3. สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตนแบบ             

 3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน             

  1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด             

  2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต             

  3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ             

4. สนับสนนุการปฏิบัติงานดานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน             

 4.1 สนับสนุนการดําเนินงานของนายทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน 
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7. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

 1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 130 ราย (วิสาหกิจชุมชน 13 แหง) ไดรับการพัฒนาความรูดาน 

การบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน  

 2) สมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือขาย ไดรับการพัฒนาความรูในการดําเนินกิจกรรม

เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

 1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน ทําให

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาศักยภาพไปสูระดับท่ีสูงข้ึน 

 2) เครือขายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคล่ือนการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนท่ีอยู

ภายใตเครือขาย รวมท้ังสามารถวางแนวทางการแกไขปญหาของวิสาหกิจชุมชนได 

 8.3 ตัวช้ีวัด  

  เชิงปริมาณ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 130 ราย (วิสาหกิจชุมชน 13 แหง) ไดรับความรูเพื่อใชในการ

พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

 เชิงคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพเพิ่มสูงข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวม

โครงการ (ไมนอยกวา 11 แหง จาก 13 แหง) 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทําแผนพัฒนากิจการ และดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เครือขายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคล่ือนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใตเครือขาย 

ใหเกิดการเช่ือมโยงกิจกรรมระหวางวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท่ีเกี่ยวของ 

 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

 1.  นายบรรจงศิลป วุฒิอุทัย 

หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

 2.  นางสาวนฤมล พุกพิกุล 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท 08 1239 2298 

   E-mail: saraburi@doae.go.th 
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ผลการดําเนนิงาน 

โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนกลไกการดําเนินงานตาม พ .ร.บ .  

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
วันท่ี  14  ธันวาคม  2564  

ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนกลไกการดําเนินงานตาม พ .ร.บ .สงเสริม
วิสาหกิจชุมชน ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2564  
เวลา 09. 30 น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี
คณะอนุกรรมการเขารวมประชุม จํานวน 18 ราย ผลจากการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ไดรับทราบแผนการ
สนับสนุนการขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชนของแตละหนวยงานในจังหวัดสระบุร ี เกิดการบูรณาการงาน
สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนรวมกับหนวยงานภาคีและองคกรท่ีเกี่ยวของภายในจังหวัดอยางเปนเอกภาพ    
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โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนกลไกการดําเนินงานตาม พ .ร.บ .  

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
วันท่ี  21   ธันวาคม  2564 

ณ หองประชุมสุพรรณิการ ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนกลไกการดําเนินงานตาม พ .ร.บ .สงเสริม
วิสาหกิจชุมชน ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 เวลา 
09. 30 น. ณ หองประชุมสุพรรณิการ ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี
คณะกรรมการฯเขารวมประชุม จํานวน 19 ราย ผลจากการประชุมคณะกรรมการฯ ไดรับทราบแผนการ
สนับสนุนการขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชนของแตละหนวยงานในจังหวัดสระบุร ี เกิดการบูรณาการงาน
สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนรวมกับหนวยงานภาคีและองคกรท่ีเกี่ยวของภายในจังหวัดอยางเปนเอกภาพ 
เกิดแนวทางในการสงเสริม พัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระบุรี 
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การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จังหวัด ......สระบุรี................  )รอบท่ี 1 ) 

1. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการ (อําเภอละ 1 แหง)   ..............13.............แหง  

2. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีจัดทําแผนพัฒนากิจการ   ..............13.............แหง  

3. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการพัฒนาตามแผน   ..............13.............แหง 

4. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการนําแผนพัฒนาไปตอยอดการเสนอโครงการ ..........13.............แหง 

5. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการ   อยูระหวางดําเนินการ 13 

แหง 

6. ระดับการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 

ระดับ ประเมินคร้ังท่ี 1 (แหง) ประเมินคร้ังท่ี 2 (แหง) 

ปรับปรุง 3  

ปานกลาง 10  

ดี 0  

7. หมวดการพัฒนาหลักท่ีจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (เรียงตามลําดับ) 

7.1 การจัดการสินคาหรือบริการ 

7.2 การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

7.3 การบริหารตลาด 
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แบบรายงานแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 1 ) 
1.ช่ือวิสาหกิจชุมชน ตะกราเชือกมัดฟาง หมู  รหัสทะเบียน 171-19-12-03/1-0082 
ท่ีอยู 200 หมูท่ี 1 7 ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 18120 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

- การกอต้ังวิสาหกิจชุมชน 
เกิดจากการแกไขปญหารวมกันของกลุม 
เกิดจากการชักชวนของผูนํา 

- ท่ีมาของของทุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ทุนทรัพยากรในชุมชน 
ทุนทางปญญาของชุมชน 
ทุนท่ีเปนเงินสด: ไดจากการระดมทุนจากสมาชิก 

- ขอมูลสินคาละบริการ 
เคร่ืองจักรสาน 

 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 33 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12  8 

3. การบริหารตลาด 9 6 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 6 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 8 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 6 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 25 

รวม 132 92 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง 

 ***หมายเหตุ :  ประเด็นท่ีไดคะแนนตํ่าใหจัดความสําคัญเรงดวนในการพัฒนา 
สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  
ช่ือโครงการ 

- แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตะกราเชือกมัดฟาง หมู 17 
หลักการและเหตุผล 

- วิสาหกิจชุมชนตะกราเชือกมัดฟาง หมู 17 ไดมีการรวมกลุมเกษตรกรและจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชน 
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 โดยเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพเล้ียงสัตว และทําไร เมื่อมีเวลาวาง
จากการทําการเกษตรก็รวมกลุมกันผลิตตะกราจากเชือกมักฟาง เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 
ปจจุบันมีสมาชิก 17 คนประกอบดวย ผูหญิง 14 คน ผูชาย 3 คน โดยผลิตภัณฑหลักคือตะกรา
เชือก ข้ึนทรงแบบตางๆ เชน ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม แตในปจจุบันสินคายังไมเปนท่ีรูจักมาก

แบบรายงานอําเภอ 

http://smce.doae.go.th/smce1/petition/svc01/report_svc01_preview.php?svc01_num=%CA%BA.04/50-0046
http://smce.doae.go.th/smce1/petition/svc01/report_svc01_preview.php?svc01_num=%CA%BA.04/50-0046
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นัก เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ จึงไดเสนอแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนชุมชนตะกราเชือก
มัดฟาง หมู 17 เพื่อใหกลุมมีศักยภาพในการผลิตและจัดจําหนายเพิ่มมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค 

  1 . เพื่อสรางรายไดใหกับสมาชิกในกลุม 
  2 . เพื่อประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจักเพิ่มข้ึน 

เปาหมาย 
1. สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึนจากเดิม รอยละ 10  
2. สินคามียอดขายเพิ่มข้ึน รอยละ 10 
3. ผลิตภัณฑในชุมชนเปนท่ีรูจักเพิ่มมากข้ึน 

วิธีการดําเนินงาน 
  1. ประชุมสมาชิกเพื่อขอความเห็นชอบเสนอโครงการ 

  2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

  3 . สรุปผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา มีนาคม – มิถุนายน 2565  
งบประมาณ 6,000 บาท 
สถานท่ีดําเนินการ  วิสาหกิจชุมชน ตะกราเชือกมัดฟาง หมู 17 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1 . มีแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีเกิดจากความรวมมือของคนในกลุม 
   2 . กิจการวิสาหกิจชุมชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีการเติบโตแบบยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
1 สินคาของกลุมมียอดจําหนายท่ีเพิ่มมากข้ึน  

3 สมาชิกกลุมมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 
 
 

                                                                        ช่ือ - นามสกุล ...ณัฐเรขา  พลศิริ .... ผูรายงาน 
                          )นางสาวณัฐเรขา  
พลศิริ)                                    
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แบบรายงานแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 1 ) 

2.ช่ือวิสาหกิจชุมชน………….…ทํานาปลูกเผือก………..รหัสทะเบียน.........1-19-06-06/1-0011........... 
ท่ีอยู............11 ..............หมูท่ี 3 ตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ...................................  
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอมูลท่ัวไป/การกอต้ัง จํานวนสมาชิก ทุนการดําเนินกิจการ 
          วิสาหกิจชุมชนทํานาปลูกเผือก ต้ังอยูในพื้นท่ี หมูท่ี 3 ตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัด
สระบุรี เปนพื้นท่ีลุมน้ํา มีคลองชลประทานเขาถึงพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งสวนใหญจะเปนพื้นท่ีทํานาขาว
และนาเผือก โดยการรวมกลุมครั้งนี้เกิดจากการแกปญหาผลผลิตตกตํ่า และการสนับสนุนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ  

- กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ขอมูลสินคา/บริการ กําลังการผลิต มาตรฐานสินคา 
กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ไดแก  
1) ทํานาขาว กําลังการผลิต 50 ตัน/ป 
2) ทํานาเผือก กําลังการผลิต 30 ตัน/ป ไดรับมาตรฐาน GAP 1 ราย 
3) แปรรูปขาวเปนขาวสาร กําลังการผลิต 100 กิโลกรัม/เดือน 
4) ทําเม็ดขนุนเผือก กําลังการผลิต 80 กิโลกรัม/เดือน  
5) กลวยผงพรอมชงด่ืม  กําลังการผลิต 0.5 กิโลกรัม/เดือน 

- การตลาด กลุมลูกคา 
1) ขาว จําหนายโดยตรงใหกับโรงสีในพื้นท่ีอําเภอบานหมอ และอําเภอทาเรือ 
2) เผือก จํานายใหแกพอคาคนกลางและกลุมแปรรูปเผือกในชุมชน 
3) สินคาแปรรูปจําหนายใหแกลูกคาท่ัวไป หนวยงานราชการ และออนไลน 

- ผลประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน (รายได) รอบท่ี 1/2565 และรอบท่ี 2/2565 
300,000 บาท 

- การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน 

- อื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานอําเภอ 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 22 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 4 

3. การบริหารตลาด 9 5 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 5 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 6 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 3 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 19 

รวม 132 64 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ตองปรับปรุง 

 ***หมายเหตุ :  ประเด็นท่ีไดคะแนนตํ่าใหจัดความสําคัญเรงดวนในการพัฒนา 
 
สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  

- ช่ือโครงการ   
พัฒนาสินคาแปรรูปการเกษตร 

- หลักการและเหตุผล 
 เนื่องดวยตําบลโคกใหญเปนพื้นท่ีลุมน้ําท่ีมีการเพาะปลูกพืชตลอดท้ังป โดยเฉพาะขาวและ
เผือก และประสบปญหาตนทุนสูง ราคาผลผลิตตกตํ่า และขาดแคลนทุนทรัพยในการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรหมูท่ี 3 ตําบลโคกใหญจึงไดรวมตัวกันตามคําแนะนําของสํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ 
และเพื่อแกไขปญหาดังกลาวจึงไดจัดต้ังเปนวิสาหกิจชุมชนทํานาปลูกเผือก  
 ตอมามีการนําผลผลิตการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในกลุมมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผลผลิตนั้นๆ 
กลุมจึงไดจัดต้ังโรงสีขาวขนาดเล็กเพื่อแปรรูปขาวจําหนาย และแปรรูปเผือกเปนเม็ดขนุนเผือก ซึ่งเปน
ขนมไทย ท่ีมีความหอม อรอยเฉพาะตัวของเผือก ทําใหเปนท่ีนิยมในกลุมผูบริโภคท่ีช่ืนชอบในขนม
ไทย 
 เพื่อพัฒนาสินคาแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนทํานาปลูกเผือกใหมีคุณภาพ เปนท่ีรูจักแก
ผูบริโภค สามารถหาซื้อไดงาย และมีการตลาดท ี่กวางข้ึนกวาเดิม วิสาหกิจชุมชนทํานาปลูกเผือกจึง
จัดทําแผนพัฒนากิจการดานการพัฒนาสินคาแปรรูปการเกษตรดังกลาว 
  
- วัตถุประสงค 

 1  .เพื่อพัฒนาสินคาแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนทํานาปลูกเผือก  
2. เพื่อใหสินคาเปนท่ีรูจักในตลาดท่ีกวางข้ึน 
- เปาหมาย 

 วิสาหกิจชุมชนทํานาปลูกเผือก 
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- วิธีการดําเนินงาน 

 1  .ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
 2  .จัดทําแผนพัฒนากิจการ  
 3  .จัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณตามแผน  
 4. สรุปผลการดําเนินงาน 

- แผนการดําเนนิงาน 
 1  .ออกแบบ จัดทําบรรจุภัณฑ สต๊ิกเกอร  
 2  .จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการพัฒนาสินคาแปรรูป  
 3  .จัดทําก ารตลาดออนไลน Facebook Shopee Lazada 

- ระยะเวลา 
 มกราคม 2565 – ธันวาคม 2565 

- งบประมาณ 
  100,000 บาท 

- สถานท่ีดําเนินการ 
 วิสาหกิจชุมชนทํานาปลูกเผือก หมูท่ี 3 ตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

- ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สินคาแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมีไดรับการพัฒนาข้ึนอีกระดับ 
2. บรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดดเดน ดึงดูดผูบริโภค   
3. การตลาดกวางข้ึน มีชองทางการจําหนายท้ัง ออฟไลน และออนไลน 
4. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มมากข้ึน  
- ตัวช้ีวัด 

 1  .วิสาหกิจชุมชนมียอดขายเพิ่ม ข้ึนจากเดิม รอยละ 10 
 2  .วิสาหกิจชุมชนมีระดับผลการประเมินศักยภาพเพิ่มข้ึน  

 
                                                              ช่ือ - นามสกุล  อุไรวรรณ โตสารเดช ผูรายงาน 

                   )นางอุไรวรรณ โตสารเดช (  
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แบบรายงานแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 1 ) 

3.ช่ือวิสาหกิจชุมชน…หนองยางเสือ…รหัสทะเบยีน 119110410035 
ท่ีอยู 228 หมูท่ี 12 ตําบลหนองยางเสอื อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอมูลท่ัวไปจัดต้ังกลุม เมื่อวันท่ี18 สิงหาคม 2558 จํานวนสมาชิก12ราย ทุนการดําเนินกิจการ 
50,000บาท 

- กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาทางการเกษตรและแปรรูปภัณฑ และแหลงทองเชิงเกษตร 
- การตลาด กลุมลูกคา เปนนักทองเท่ียวท้ังในและนอกพื้นท่ี 
- ผลประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน มีรายได 40,000-50,000ตอรอบ 
- การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดสํานักงานเกษตรอําเภอมวกเหล็ก 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 32 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 8 

3. การบริหารตลาด 9 6 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 7 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 6 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 12 

รวม 132 44 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง 

 ***หมายเหตุ :  ประเด็นท่ีไดคะแนนตํ่าใหจัดความสําคัญเรงดวนในการพัฒนา 
สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  

ช่ือโครงการ การแปรรูปสินคาเกษตรใหไดคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร 
     หลักการและเหตุผล  

กลุมวิสาหกิจหนองยางเสือมีกิจกรรมหลากหลายมากภาพใตการดําเนินงานท้ังแหลง
ทองเท่ียวเชิง การผลิตสินคาเกษตรและแปรรูป กลุมมีความประสงคท่ีจะพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
ใหมาตรฐานการผลิต เชน รูป รส กล่ิน เหมือนเดิม จึงอยากเพิ่มทักษะและเทคนิคความรูใหกลับสมาชิก 
 

เปาหมาย 
กลุมวิสาหกิจชุมชนหนองยางเสือ 
วิธีการดําเนินงาน 

- เสนอความประสงคความตองการอบในเรื่องการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดคุณภาพแล 
มาตรฐานการผลิสินคาเกษตร พืชผักผลไม 

แบบรายงานอําเภอ 
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- กําหนดแผนการอบรม 
    แผนการดําเนนิงาน 

-จัดฝกอบรมถายทอดใหความรูสมาชิกวิสาหกิจชมชน 
- สรุปและประเมินศักยภาพหลังการอบรม 

   ระยะเวลา 
     - มกราคม –กันยายน 2556 

  งบประมาณ 
      -จํานวน 5,000 บาท 

  สถานท่ีดําเนินการ 
   กลุมวิสาหกิจชุมชนหนองยางเสือ 
            ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- มีทักษะในการผลิตสินคามากข้ึน  
- เพิ่มมูลคาของสินคาในการแขงขันทางการตลาดไดมากข้ึน  

  ตัวช้ีวัด 
- กลุมสามารถวิเคราะหเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาสมและนํามาแปรรูปได

มาตราฐานเดิม 
 

                                                       ช่ือ  สายใหม แกวเจิม ผูรายงาน 
              )นางสาวสายใหม แกวเจิม ( 
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แบบรายงานแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 1 ) 

4.ช่ือวิสาหกิจชุมชน………เกษตรกรบานมา……………..รหัสทะเบียน....  1-19-08-03/1-
0020........... 
ท่ีอยู.........122 หมู 7  ตําบลดอนทอง  อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี............................................. 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอมูลท่ัวไป/การกอต้ัง จํานวนสมาชิก ทุนการดําเนินกิจการ 
1. การกอต้ังวิสาหกิจชุมชน 
 - เกิดจากการแกไขปญหารวมกันของสมาชิก 
 - เกิดจากการชักชวนของผูนํา 
 - เกิดจากการสงเสริมของหนวยงาน 
2. สมาชิกท้ังหมด 15 ราย 
3. ทุนการดําเนินกิจการ  
 - ทุนทรัพยากรในชุมชน 
 - ทุนทางปญญาของชุมชน 

- กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ขอมูลสินคา/บริการ กําลังการผลิต มาตรฐานสินคา 
- กอนเห็ดนางฟาภูฐาน 
กําลังผลิต 25,000 กอน ตอป 
- ดอกเห็ดนางฟาภูฐาน 1,500 กิโลกรัม ตอป 

- การตลาด กลุมลูกคา 
 - กอนเห็ดนางฟาภูฐาน กลุมลูกคา ไดแก เกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟาภูฐานในเขตพื้นท่ี
อําเภอหนองโดน อําเภอบานหมอ และอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี และตลาดลูกคาออนไลน 
 - ดอกเห็ดนางฟาภูฐาน การตลาด ไดแก ตลาดในชุมชนอําเภอหนองโดน และการตลาด
ออนไลน 

- ผลประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน (รายได) รอบท่ี 1/2565 และรอบท่ี 2/2565 
ผลประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน  
- กอนเห็ดนางฟาภูฐาน สรางรายได 150,000 บาท ตอป 
- ดอกเห็ดนางฟาภูฐาน สรางรายได 90,000 บาท ตอป 

- การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
งบประมาณจากโครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย 300,000 บาท 

 สนับสนุนดานองคความรูท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชนตองมี เชน ความรูดานการผลิตใหไดมาตรฐาน 
GAP, ความรูดานการบัญชี , ความรูดานการบริหารจัดการกลุม ฯลฯ 

 

 

 

แบบรายงานอําเภอ 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 29 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 8 

3. การบริหารตลาด 9 6 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 5 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 6 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 6 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 21 

รวม 132 81 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง 

 ***หมายเหตุ :  ประเด็นท่ีไดคะแนนตํ่าใหจัดความสําคัญเรงดวนในการพัฒนา 
 
สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  

- ช่ือโครงการ 
  การแปรรูปผลผลิตจากเห็ดนางฟา 

- หลักการและเหตุผล 
กลุมเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน ไดมีการจัดต้ังกลุมข้ึนมาต้ังแตป 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

แกไขปญหาการวางงานของเกษตรกรในพื้นท่ีหลังฤดูทํานา อีกท้ังยังเปนชองทางในการพัฒนาคุณภาพของ
ชุมชน ใหอยูรวมกันอยางมีความสุข สรางความสามัคคีในชุมชน และตระหนักถึงแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และกลุมองคกรท่ีตนไดเขารวมอีกดวย ทางกลุมฯ ไดรับงบประมาณในการพัฒนากลุม 
300,000 บาท จากโครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย เพื่อใชในการสนับสนุนกลุมในการผลิต
กอนเช้ือเห็ดนางฟาภูฐาน ปจจุบันทางกลุมมีสมาชิกท้ังส้ิน 15 ราย ไดมีการผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟาภูฐาน 
สําหรับจําหนายใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอหนองโดน และอําเภอใกลเคียง โดย มียอดจําหนายกอนเช้ือเห็ด 
ประมาณปละ 25,000 กอน ทําใหมีรายไดเขากลุมประมาณ 150,000 บาทตอป 

ปจจุบันทางกลุมฯ ไดมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากลุมฯ ใหสามารถสรางรายได
ใหเพิ่มมากข้ึน โดยพิจารณาจากการผลิตกอนเห็ดชนิดตางๆ มาไดระยะหนึ่งทําใหมีฐานลูกคาท่ีรับกอนเห็ดไป
เพื่อเก็บดอกจําหนายมีปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆในทุกๆป ทางกลุมจึงเล็งเห็นวานาจํามีแนวโนมในการเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคาของกลุมจึงไดมีการคิดท่ีจะแปรรูปผลิตภัณฑท่ีทางกลุมผลิตไดใหมีมูลคาสูงข้ึนและเปนท่ีสนใจของ
ผูบริโภคมากข้ึน สามารถดําเนินกิจกรรมต้ังแตระดับตนน้ําจนถึงปลายน้ําได โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการผลิต
วัตถุดิบท่ีไดมาตรฐานจนถึงกระบวนการแปรรูป โดยมีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาทางการ
เกษตรใหมีความหลากหลายในการผลิตอาหารเพื่อบริโภคภายในกลุมฯ และสามารถเพิ่มรายไดใหกับกลุมฯ 
และเปนแนวทางในการสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับสมาชิกและชุมชนตอไปได ท้ังนี้ในดานของสถานท่ี
และประสบการณการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทางกลุมฯ ไดทําการประชุมและมีมติรวมกันในการพัฒนา
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และขยายกิจกรรมกลุมจากการเพาะเห็ดเพียงอยางเดียวใหมีการเพิ่มกิจกรรมในกลุมข้ึนมา โดยควรมุงเนนไป
ในดานของการแปรรูปผลผลิตจากดอกเห็ด เนื่องจากสถานการณในปจจุบันท่ีเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 
ทําใหเกษตรกรผูผลิตดอกเห็ดอยางเดียวไมสามารถขายผลผลิตไดหมดจึงทําใหเกิดความเสียหาย   

ดังนั้น  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของกลุมใหสามารถเปนแหลงสรางงาน สรางรายได 
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกและเกษตรกร เปนแหลงอาหารและเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ทางดานการเกษตร จึงไดดําเนินการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของกลุมใหสามารถทําอาชีพทางการเกษตร
ในดานการแปรรูปผลผลิตจากเห็ดนางฟาภูฐาน อีกท้ังยังสามารถเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรท่ีสนใจเขามา
ศึกษาเพื่อนําไปประกอบเปนอาชีพทางการเกษตรท่ียั่งยืนตอไป 

- วัตถุประสงค 
1. เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาดวยกระบวนการแปรรูปใหสินคามีความหลากหลาย เชน น้ําพริก

จากเห็ด,ขาวเกรียบจากเห็ด  
2. เพื่อสงเสริมใหเปนแหลงสรางงาน สรางรายได และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิก

และเกษตรกรในพื้นท่ี 
3. เพื่อเปนแหลงอาหารและเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพทางดานการเกษตร  

- เปาหมาย 
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานมา 

- วิธีการดําเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจงและวางแผนพัฒนากิจการและสรางศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร 

 2  .จัดการฝกอบรม  
 3  .ดําเนินการตามแผน  
 4  .สรุปผลโครงการ  

- แผนการดําเนินงาน 
1. จัดฝกอบรมถายทอดใหความรูสมาชิกวิสาหกิจชมชน  
2. สรุปและประเมินศักยภาพหลังการอบรม 

- ระยะเวลา 
มกราคม 2565 – กันยายน 2565 

- งบประมาณ 
จํานวน 5,000บาท 

- สถานท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานมา 
 

- ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      เชิงปริมาณ 

1. น้ําพริกเห็ด  จํานวน  2,000 กิโลกรัม ตอป 
2. ขาวเกรียบเห็ด  จํานวน  1,000 กิโลกรัม ตอป 

สรางรายไดใหกับกลุมฯและสมาชิก  250,000 บาท 
3. สมาชิกกลุมฯ จํานวน 15 ราย มีรายไดเพิ่มมากข้ึน ประมาณ 10% ของรายไดตอเดือน 
 



23 
 

 

  เชิงคุณภาพ 
1. สามารถสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกในกลุมฯ และสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกกลุมฯ 

และเกษตรกรในพื้นท่ี 
2. สรางขีดความสามารถในการผลิตสินคาทางการเกษตรไดหลากหลาย 
3. สามารถเปนแหลงเรียนรูดานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอหนอง

โดนและอําเภอใกลเคียงไดศึกษาและนําไปปฏิบัติได 
- ตัวช้ีวัด 

1. สมาชิกในกลุมมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 10% 
2. มีแหลงเรียนรูดานการแปรรูปผลผลิตดานการเกษตรเพิ่มข้ึน 1 แหง 

 
 

ช่ือ - นามสกุล .............โอ ............................. ผูรายงาน 
                      )นางสาวโอ  วงศทวีปกิจ  (  
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แบบรายงานแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมขน  

5.ช่ือ วิสาหกิจชุมชนรานคาชุมชนหมู ๓ ตําบลบานหลวง 

รหัสทะเบียน  ๑๐๐๐๖-๑/๐๓-๐๗-๑๙- 

ท่ีอยู ๕๕ หมู ๓ ตสระบุรี.ดอนพุด จ.บานหลวง อ. 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

 - การกอต้ังวิสาหกิจชุมชน 

  - เกิดจากการแกไขปญหารวมกันของสมาชิก 

  - เกิดจากการชักชวนของผูนํา  

  - เกิดจากการสงเสริมของหนวยงาน  

 - ทุนการดําเนินกิจการ 

  - ทุนท่ีเปนเงินสด ไดจากการระดมทุนของสมาชิก  

- ขอมูลสินคาและบริการ 
- สินคาเปนจําพวกของชําทุกๆประเภท  

สวนท่ี 2  ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

หมวดท่ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
 )กอนรวมกิจกรรม (  

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 ๓๑ 
2. การวางแผนการดําเนินงาน

วิสาหกิจชุมชน 
12 ๔ 

3. การบริหารตลาด 9 ๕ 
4. การจัดการความรูและขอมูล 9 ๓ 
5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 ๘ 
6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 ๓ 
7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจ

ชุมชน 
36 ๑๙ 

รวม 132 ๗๓ 
ผลการประเมินอยูในระดับ   ปรับปรุง 

 

 

 

 

แบบรายงานอําเภอ 



25 
 

 

สวนท่ี 3  แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  

 - ช่ือโครงการ  พัฒนาบรรจุภัณฑใหไดรับมาตรฐาน 

 - หลักการและเหตุผล  

  วิสาหกิจชุมชนรานคาชุมชนหมู ๓ ตําบลบานหลวง เกิดจากปญหาสินคาอุปโภคบริโภคใน

ชุมชนมีจํานวนนอยและรานคาในหมูบานมีไมมาก จึงทําใหประชาชนในชุมชนตองเดินออกไปซื้อของอุปโภค

บริโภคภายนอกหมูบาน ทําใหมีคาใชจายมากข้ึนทางกลุมเลยปรึกษากันในการแกใขปญหา เพื่อชวยประชาชน

ในชุมชนและใกลเคียงไดมีของอุปโภคบริโภคไดไวซื้อหาใกลชุมชนมากข้ึน โดยจัดต้ังเปนวิสากิจชุมชนรานคา

ชุมชนหมู ๓ ตําบลบานหลวง เพื่อชวยใหชุมชนลดรายจายและมีรายไดเพิ่มข้ึน  

  ดังนั้นในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนรานคาชุมชนหมู ๓ ตําบลบานหลวง มีแผนพฒันาในการ

ดําเนินการของกลุมคือ การพัฒนาบรรจุภัณฑของกลุมใหเปนท่ีรูจักกับคนบุคคลอื่นๆมากข้ึน  

    

- เปาหมาย วิสาหกิจชุมชนรานคาชุมชนหมู ๓ ตําบลบานหลวง 

- วิธีการดําเนินงาน  

 1 .ประชุมในการวางแผนการพัฒนากับคณะกรรมการกลุมฯ 

 2 .ออกแบบโลโกผลิตภัณฑ และขนาดของตัวบรรจุภัณฑ 

 3  .ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในพิมพตัวผลิตภัณฑ  

- ระยะเวลา  มกราคม ๕256 – กันยายน ๕256  

- งบประมาณ    ๕0,000 บาท  

- สถานท่ีดําเนินการ  กลุมวิสาหกิจชุมชนรานคาชุมชนหมู ๓ ตําบลบานหลวง 

- ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

 1 .มีบรรจุภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานเปนท่ีสนใจ 

 2  .สรางรายไดเสริมใหแกสมาชิก  

 3  .สามารถเปนแหลงเรียนรูในชุมชน  

- ตัวช้ีวัด  

 1  .มีปริมาณการผลิตภัณฑจําหนายไดเพิ่มมากข้ึน  

 2  .สมาชิกในชุมชนสามารถลดคาใชจายได  

 

      ช่ือ – นามสกุล...............วันนิสา.......................รายงาน  

               (  นางสาววันนิสา  วงศษา  ( 
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แบบรายงานแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 1 ) 
 

6.ช่ือวิสาหกิจชุมชนชัยรังรองฟารม  รหัสทะเบียน 1-19-01-11/1-0015 
ท่ีอยู 20 หมู 2 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  
ขอมูลท่ัวไป /การกอต้ัง  

- ดําเนินธุรกิจสวนมะมวงมา ประมาณ 38 ป (เริ่มทํามาต้ังแตป 1983) โดยรุนท่ี 1 ดําเนินงาน 
ท้ังหมด ซึ่งใชวิธีการดูแลสวนแบบด้ังเดิม  

- จุดเปล่ียนแปลงเริ่มเมื่อป 2558 รุนท่ี 2 เริ่มกลับมาพัฒนาเปล่ียนแปลงเล็งเห็นวามะมวงแบบ
ด้ังเดิม  

มีตนทุนคอนขางสูง เชน คาปุย คายาตางๆ จึงเริ่มท่ีจะทําการศึกษาเรื่องน้ําหมักและปุยหมัก และเริ่มหมักน้ํา
หมักชีวภาพตางๆข้ึน เพื่อลดตนทุนในสวนนี้ อีกท้ังราคาขายตลาดไมสอดคลองกับตนทุน 

- เริ่มสํารวจวัดผลผลิต และคุณภาพของมะมวง จากสูตรน้ําหมักตางๆ ทดลองและเรียนรู 
- ป 2558 เริ่มเล็งเห็นวาชวงท่ีไมมีผลผลิต ทางสวนไมมีรายไดเกิดข้ึน จึงเริ่มหันมาปลูกผลผลิต

ชนิด 
อื่นๆ เชน ผักสลัด, เห็ดนางฟา เห็ดญี่ปุน สตอรเบอรรี่ มีท้ังประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ 

- ป 2559 ทางชัยรังรองฟารม ไดผานการพิจารณา ไดใบอนุญาต GAP จากกรมวิชาการเกษตร 
เลขท่ี  

กษ 03-9001-36439854125 
- ป 2559-2560 ราคามะมวงเมื่อถึงหนามะมวงท่ีผลผลิตท้ังประเทศออกพรอมกัน ทําใหมะมวง

ลน 
ตลาดและยังสงผลตอราคามะมวงในสวนเรา นอกจากนี้ยังมีมะมวงบางสวนท่ีไมไดมาตรฐาน เชน ลูกเล็ก หรือ
ผิวไมสวย เราจึงคิดหาวิธีเพิ่มมูลคา และเริ่มศึกษาทดลอง และเรียนรู ทําผลผลิตแปรรูปตางๆ ออกมาเพื่อนํา
ผลผลิตท่ีราคาตกและผลผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน มาแปรรูปขาย เพื่อเพิ่มรายไดของสวน  

- ป 2561 - ปจจุบัน เริ่มหาชองทางกระจายสินคาแปรรูป และหาชองทางใหลูกคารูจักมากข้ึน 
เชน  

ฝากขายตามรานขายของฝากตางๆ, ขายตามชองทางออนไลนมากข้ึน 
- ป 2563 ไดมีโอกาสเขารวมกับทางเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี 

- เกิดผลกระทบโควิด -19 ทําใหสวนไดเขารวมกิจกรรมกับทางเกษตรอําเภอ  
-ไดมีโอกาสเขารวม “กิจกรรมเกษตรไทยสรางชาติ ”ท่ีศูนยแสดงสินคาเมืองทองธานี ใน

กิจกรรม 
ดังกลาวไดไป matching กับทาง ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม )FIN) ในการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดผลิตภัณฑแปรรูป 

- ไดมีโอกาสพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนตางๆ ในงาน และประสานพูดคุยกับทางกรมสงเสริม  
การเกษตร ถึงแนวทางการดําเนินการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนข้ึน 

- เริ่มหาชองทางโฆษณาทางส่ือตางๆมากข้ึน  

https://smce.doae.go.th/smce1/petition/svc01/report_svc01_preview.php?svc01_num=%CA%BA.01/64-0001
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- ทําปุย และน้ําหมักขายท้ังปลีกและสงท่ัวประเทศ  
- ทํา Homestay & Resort เพิ่มแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมในชุมชน  

- ทําเปนศูนยเรียนรูรับการศึกษาดูงานจาก หนวยงานราชการท่ัวประเทศ  
จํานวนสมาชิก  10 ราย 
 
ทุนการดําเนินกิจการ  ทุนทางทรัพยากรท่ีมีในชุมชน และสมาชิกตอยอดความรู  
กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน   แปรรูปสินคา   
 
ขอมูลสินคา/บริการ คุกกี้เครกเกอรมะมวง Mango Cornflake Cookie 
 
กําลังการผลิต   
ขนาด 175 กรัม ราคา 110 บาท ขายได 1,260 กระปุก 
ขนาด 80 กรัม ราคา 60 บาท ขายได 660 กระปุก 
 
มาตรฐานสินคา – 
 
การตลาด กลุมลูกคา  
ตลาดในชุมชน/ขายออนไลน/คาเฟ/ปม ปตท 
. 
การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสระบุร ี
ปตท.(ชุมชนยิ้มได) 
อื่นๆ 
 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 29 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 10 

3. การบริหารตลาด 9 9 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 9 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 9 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 26 
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รวม 132 99 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง 

สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  
ช่ือโครงการ 

ปรับปรุงโรงเรือนเพื่อขอรับรองมาตรฐาน อย. 
หลักการและเหตุผล 
วิสาหกิจชุมชนชัยรังรองฟารม  จดทะเบียนเมื่อป 2563  ระยะเวลาท่ีผานมา  

สามารถสรางอาชีพ สรางรายไดใหแกสมาชิก การพัฒนาคุณภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ยังตองมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  ปจจุบันโรงเรือนผลิตของกลุมยังไมไดรีบรองมาตรฐาน ทําใหการดําเนินการผลิตสินคา

ไมไดรับความสะดวก และถูกตองตามหลักสุขอนามัย  

ดังนั้น จึงไดเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนปรบัปรุงโรงเรือนเพื่อขอรับรองมาตรฐาน อย. 
ใหมี 

ศักยภาพในการผลิตเพิ่มมากข้ึน เพื่อผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ สรางโอกาสในการจําหนายสินคา
ใหกับกลุม และสามารถเปนแหลงศึกษาดูงานไดอีกดวย  

 
วัตถุประสงค 

1. จัดสรางโรงเรือนทําผลิตภัณฑแปรรูป ใหไดมาตรฐาน อย. 
2. หากสินคาได มาตรฐาน อย  .นําเสนอเพื่อเขารวมคัดเลือกใหเปนสินคา OTOP 
 

เปาหมาย 
เปาหมายระยะสั้น 

- ป 2564 
- หาทุนจัดสรางโรงเรือนทําผลิตภัณฑแปรรูป ใหไดมาตรฐาน อย.  
- หากสินคาได มาตรฐาน อย. ทางเราจะขอนําเสนอเพื่อเขารวมคัดเลือกใหเปนสินคา OTOP 
- ปจจุบันอยูในกระบวนการคัดเลือกสินคาในโครงการไทยเด็ดของ ปตท เพื่อวางจําหนายสินคาใน

ปมน้ํามันทุกสาขาท่ัวประเทศ 
- พัฒนาสินคาแปรรูปรวมกับทาง ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(FIN)  
- จะเริ่มขอทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
- ออกผลิตภัณฑตัวใหมๆ เขาสูตลาด 

เปาหมายระยะยาว 
- ทํารานอาหาร + café ในบริเวณสวน เพื่อเพิ่มชองทางจัดจําหนายสินคาแปรรูป พรอมท้ังเปน

แหลงรวมสินคาในชุมชน 
- หาชองทางนําผลิตภัณฑแปรรูปกระจายไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญๆในประเทศ เชน พัทยา 

เชียงใหม ภูเก็ต ฯลฯ 
- ขยายสินคาไปยังชองทางตางประเทศ เชน จีน ยุโรป อเมริกา ฯลฯ 
- ทําปุย และน้ําหมักขายท้ังปลีกและสงท่ัวประเทศ  
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- ทํา Homestay & Resort เพิ่มแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมในชุมชน  
- ทําเปนศูนยเรียนรูรับการศึกษาดูงานจาก หนวยงานราชการท่ัวประเทศ 

 
แผนการดําเนนิงาน 

1. สํารวจโรงเรือนและประมาณการ 

2. เสนอโครงการ 

3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและดําเนินปรับปรุง ตอเติม 

 

ระยะเวลา 
มกราคม – มิถุนายน 2565  
 

งบประมาณ 
200, 000 บาท  
 

สถานท่ีดําเนินการ 
วิสาหกิจชุมชนชัยรังรองฟารม 20 หมู 2 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
 

ตัวช้ีวัด 
1. มีโรงเรือนมาตรฐานท่ีพรอมขอรับการขอรับมาตรฐาน อย . 
2. มีแหลงศึกษาดูงานท่ีไดรับรองมาตรฐานในชุมชน 

 
 
 

                                                            ช่ือ - นามสกุล ................ดาหวัน .................... ผูรายงาน 
                    )นางดาหวัน  ครองยุติ(  
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แบบรายงานแผนพัฒนาศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบที่ 1 ) 

7.ช่ือวิสาหกิจชุมชน…เกษตรสรรพสิ่งสระบุรี……………………..รหัสทะเบียน. 
119090910021  ................ 
ท่ีอยู...1/1 หมู 5 ตําบลหนองแก อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี...............................  
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอมูลท่ัวไป/การกอต้ัง เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2557 จํานวนสมาชิก 15 ราย ทุนการดําเนินกิจการ 
2,600 บาท 

- กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ขอมูลสินคา/บริการ กําลังการผลิต มาตรฐาน
สินคา 
1. ดินปลูก 100 กก./เดือน 
2. ดินเพาะ 50 กก./เดือน 
3. แหนแดง 10 กก./เดือน 
4. ผักสลัด 20 กก./เดือน 
5. ตนออนทานตะวัน 40 กก./เดือน 
6. ถ่ัวงอก 20 กก./เดือน 
7. ต้ังโอ 10 กก./เดือน 
8. ตนหอม 10 กก./เดือน 
9. ผักคะนาเคล 2 กก./เดือน 
10. คะนา 20 กก./เดือน 
11. มะเขือเทศ 2 กก./เดือน 
12. พรกิ 2 กก./เดือน 
13. กวางตุงดอก 10 กก./เดือน 
14. ตนออนผักบุง 5 กก./เดือน 

- การตลาด ตลาดในอําเภอพระพุทธบาท ไลฟสด ต๊ิกตอก กลุมลูกคา วัยทํางาน วัยเกษียณ และผูรัก
สุขภาพ 

- ผลประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน (รายได) รอบท่ี 1/2565 มีรายได 10,000 บาท 
- การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท 
2. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสระบุรี 
3. สํานักงานตรวจบัญชีและสหกรณ 
4. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 5 ชัยนาท 
5. สํานักงานประมงอําเภอพระพุทธบาท 

 

 

 

แบบรายงานอําเภอ 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 30 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 9 

3. การบริหารตลาด 9 6 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 10 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 6 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 24 

รวม 132 92 

ผลการประเมินอยูในระดับ    ปานกลาง 
 ***หมายเหตุ :ประเด็นที่ไดคะแนนต่ําใหจัดความสําคัญเรงดวนในการพัฒนา  

 
สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  

- ช่ือโครงการ 
โครงการตนกลาสรางสุขสงเสริมอาชีพ 

- หลักการและเหตุผล 
อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับชีวิตและความเปนอยูของทุกคน  เปนอาชีพท่ี

ผลิตอาหารท่ีตองใชในชีวิตประจําวัน  และปจจุบันดินท่ีเคยอุดมสมบูรณ ไดเส่ือมคุณภาพลง โดยขาดการบํารุง
ดิน การใชปุยเคมีอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหดินไมมีคุณภาพไมเหมาะสมแกการเพาะปลูก  ท้ังหมดนี้
สงผลโดยตรงตอความมั่นคงทางดานอาหาร  จึงจําเปนตองอนุรักษดิน  ปรับปรุงดินพัฒนาดินใหมีคุณภาพ
เหมาะกับการเพาะปลูก 
           วิสาหกิจชุมชนเกษตรสรรพส่ิง ตระหนักถึงปญหาและความจําเปนดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ
โครงการตนกลาสรางสุขสงเสริมอาชีพ เพื่อใหสมาชิกกลุมเห็นความสําคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งเปนการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรรักษาส่ิงแวดลอม ลดตนทุนการผลิต 

 
-    วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางรายไดใหกับสมาชิกและชุมชน 
2. เพื่อเปน แหลงศึกษา ดูงาน สาธิต และอบรมดานการเกษตร 

- เปาหมาย 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรสรรพส่ิงสระบุรี  

- วิธีการดําเนินงาน 
1. ช้ีแจงโครงการ 
2. ดําเนินงานตามโครงการ 
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3. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
- แผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม /ข้ันตอน  

แผนการดําเนินงาน 
ป 2564 ป 2565 

ต
.ค   พ
.ย   ธ
.ค.   ม
.ค  

ก
.พ  

มี
.ค  เม
.  

พ
.ค   มิ
.ย  

ก
.ค   ส
.ค  

ก
.ย.   

1. ช้ีแจงโครงการ             
2. การทําดินปลูก และดินเพาะกลา              
3. สรุปผลและรายงานผล             

 
- ระยะเวลา 

มกราคม – กันยายน 2565  
- งบประมาณ 

30, 000 บาท  
- สถานท่ีดําเนินการ 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสรรพส่ิงสระบุรี เลขท่ี 1/ 1 หมูท่ี 5 ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
- ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน และลดตนทุนการผลิต 
2. มีแหลงเรียนรูดานการเกษตร. 

- ตัวช้ีวัด 
1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน รอยละ 20 

 
    ช่ือ - นามสกุล .................ปรานี ................................ ผูรายงาน 

                 (นางปรานี  จันทรทา( 
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แบบรายงานแผนพัฒนาศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบที่ 1 ) 

8.ช่ือวิสาหกิจชุมชนกลุมผูเพาะเลี้ยงหนูนาอาํเภอหนองแซง รหัสทะเบียน 1-19-05-02/1-0014 
ท่ีอยู 54 หมู 1 ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน 

- การกอต้ังวิสาหกิจชุมชน 

  - เกิดจากการแกไขปญหารวมกันของสมาชิก ในการสรางรายไดทางภาคการเกษตร  

  - เกิดจากการชักชวนของผูนํา 

  - เกิดจากการสงเสริมของหนวยงาน  

 - ทุนการดําเนินกิจการ 

  - ทุนทรัพยากรในชุมชน 

  - ทุนทางปญญาของชุมชน  

  - ทุนท่ีเปนเงินสด ไดจากการระดมทุนของสมาชิก 

- ขอมูลสินคาและบริการ 
- หนูนา พอพันธุแมพันธุ และแปรรูป 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 35 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 8 

3. การบริหารตลาด 9 7 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 9 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 7 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 29 

รวม 132 102 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง 
 

สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  
ช่ือโครงการ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุหนนูา 
หลักการและเหตุผล 
วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเพาะเล้ียงหนูนาอําเภอหนองแซง  จดทะเบียนเมื่อป 2563  เพื่อเปนการ

สงเสริมอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากการทํานา ระยะเวลาท่ีผานมาสามารถสรางอาชีพ สรางรายไดใหแกสมาชิก 
และเกษตรกรในชุมชนไดอยางตอเนื่อง เปนท่ีตองการของตลาดจํานวนมาก แตกลุมยังไมสามารถผลิตไดตาม
ความตองการ จึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาตอยอดของสินคา จึงไดเสนอโครงการเพาะเล้ียงและขยายพันธุหนูนา 

แบบรายงานอําเภอ 
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เพื่อเปนการเพิ่มกําลังผลิต ใหเปนไปตามความตองการของตลาดและอยูบนพื้นฐานของความสะอาดตาม
สุขอนามัย 

     วัตถุประสงค 
1.เพื่อขยายกําลังผลิต  
2. พัฒนาคุณภาพสินคา 

เปาหมาย 
เพิ่มกําลังผลิตใหเปนไปตามความตองการของตลาด 
วิธีการดําเนินงาน 
      1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน นัดหมายสมาชิกเขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงและวาง
แผนการดําเนินงานรวมถึงปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 2. เขียนแผนของบประมาณ 
 3. จัดฝกอบรมใหความรู 
 4. ดําเนินการผลิต 
 5. สรุปผลโครงการแผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
กุมภาพันธ – ธันวาคม 2565 
 
งบประมาณ 10,000 บาท 
สถานท่ีดําเนินการ 

- วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเพาะเล้ียงหนูนาอําเภอหนองแซง  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     1. มีสินคาท่ีเพียงพอตอความตองการ 
 2. สรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกเพิ่มข้ึน 
 3. สามารถเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 
ตัวช้ีวัด 

                    1 . สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน 
                    2 . สินคาของกลุมยอดจําหนายเพิ่มข้ึน 

 
ช่ือ - นามสกุล ............ตอพงษ .................... ผูรายงาน 

                   )นายตอพงษ  วิมุกตะลพ (  
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แบบรายงานแผนพัฒนาศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบที่ 1 ) 
9.ช่ือวิสาหกิจชุมชน โคกหนองนาโมเดลตําบลมวงงาม  รหัสทะเบียน 1-19-10-09/1-
0013 
ท่ีอยู 18/4 ม.8 ตําบลมวงงาม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอมูลท่ัวไป/การกอต้ังเมื่อ วันท่ี 17 กันยายน 2557 
- จํานวนสมาชิก 18 ราย 
- ทุนการดําเนินกิจการ ดานการผลิต 10,000 บาท 
- กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาทางการเกษตร,แปรรูป และแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
- ขอมูลสินคา/บริการ ดานการผลิต ขาวสารแปรรูป ผักปลอดสารพิษ น้ําหมักจากเศษซากพืชซาก

สัตว 
ดานการแปรรูป สบูสมุนไพร เทียนหอมจากสมุนไพร ยาหมองจากสมุนไพร  
Herb Ball เครื่องด่ืมสาโทมาตินี่ ซาโตะ ขนมดาดกระทะ 
ดานการทองเท่ียวเชิงเกษตร กิจกรรมทองเท่ียว One Day Tip 

- กําลังการผลิต มาตรฐานสินคา ผลิตตามคําส่ังซื้อ ผลิตเพื่อจําหนายตามเทศกาลทองเท่ียว อื่นๆ 
- การตลาด กลุมลูกคา นักทองเท่ียวท้ังในและนอกพื้นท่ี 
- ผลประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน (รายได) รอบท่ี 1/2565 และรอบท่ี 2/2565   

รวมทุกกิจกรรม 200,000-250,000 บาท 
- การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สํานักงานเกษตรอําเภอเสาไห สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสระบุรี 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 33 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 4 

3. การบริหารตลาด 9 7 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 9 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 6 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 27 

รวม 132 93 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง 
 ***หมายเหตุ :  ประเด็นที่ไดคะแนนต่ําใหจัดความสําคัญเรงดวนในการพัฒนา 

 

สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ /โครงการ  
- ช่ือโครงการ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนเพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

แบบรายงานอําเภอ 
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- หลักการและเหตุผล 
วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตําบลมวงงาม เกิดข้ึนจากเกษตรกรและประชาชนใน

พื้นท่ีไดรับความเดือดรอน พืชพรรณไดรับความเสียหายมากมาย ในป 2554 ทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะหาแนว

ทางแกไขไมใหเกิดน้ําทวมซ้ําซากในพื้นท่ี  จึงไดศึกษาหาความรูในการปองกันแตไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร ตอมาในป พ.ศ. 2556 ไดมีพระราชดําริจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) โดยทรงเปนหวงพื้นท่ีลุมน้ําปาสัก เนื่องจากปริมาณน้ําฝนท่ี

ตกมีมากกวาพื้นท่ีรับน้ําของเข่ือนปาสักฯ จะทําใหพื้นท่ีบริเวณลุมน้ําปาสักเกิดน้ําทวม ดังนั้นจึงควรมีการ

บริหารจัดการลุมน้ํา โดยทรงมีพระราชดําริใหจัดทําหลุมขนมครก คือ รูปแบบของการกักเก็บน้ํา ท้ังบนดิน 

และใตดิน ในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อใหมีน้ําไวใชพอเพียง จึงเกิดความสนใจและไดเขาไปเรียนรูกับคุณวิวัฒน 

ศัลยกําธร หรือท่ีใครๆ เรียกวา อาจารยยักษ ซึ่งอาจารยยักษ ไดแนะนําวาคือการทําโคก หนอง นา โมเดล 

นั่นเอง ประกอบกับในระยะเวลานั้น บริษัท เชฟรอนประเทศไทย และศูนยกสิกรรมธรรมชาติ ไดเขามา

สนับสนุนการทํากิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งในระยะแรกยังคงลมลุกคลุกคลาน แตไดรับความรวมมือ

รวมใจจากชาวบานในพื้นท่ี ไดเขามาชวยกันพัฒนาพื้นท่ี (กองทัพมด) จนเปนรูปธรรม จึงไดจัดต้ังเปน 

เครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในช่ือศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง 

นา โมเดล ในป พ.ศ. 2557 และจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลมาจนถึงปจจุบัน และมี

การพัฒนากิจกรรมในวิสาหกิจชุมชนอยางหลากหลายโดยมุงเนนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีอยูใน

ชุมชน 

- วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนมีทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาผลผลิต และสินคาในชุมชน 
2. เพื่อนําผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปและพัฒนาเปนเอกลักษณของวิสาหกิจชุมชน 
3. เพื่อสรางรายไดใหสมาชิกวิสากิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
- เปาหมาย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตําบลมวงงาม 
- วิธีการดําเนินงาน 
1. ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
2. เสนอความตองการพัฒนาตามแผนฯ 
3. ประชุม /จัดทํากิจกรรมตามแผนฯ  
4. สรุปผล ประเมินศักยภาพวิสากิจชุมชน ครั้งท่ี 2 
- แผนการดําเนินงาน 
1. ประชุม /จัดทํากิจกรรมตามแผนฯ  
2. ดําเนินกิจกรรม 
3. สรุปผล ประเมินศักยภาพวิสากิจชุมชน ครั้งท่ี 2 
 
- ระยะเวลา    มกราคม – กันยายน 2565 
- งบประมาณ  6,000 บาท 
- สถานท่ีดําเนินการ วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตําบลมวงงาม 
- ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาผลผลิต และสินคาในชุมชน 
2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถนําผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปและพัฒนาเปนเอกลักษณของ

วิสาหกิจชุมชน 
3. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 
 
 
- ตัวช้ีวัด 
1. สามารถนําทักษะการวางแผนพัฒนาผลผลิต และสินคาในชุมชนนํามาปรับใชใหตรงตาม

วัตถุประสงค 
2. สามารถนําผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปและพัฒนาเปนเอกลักษณของวิสาหกิจชุมชน 
3. สามารถทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึนมากกวาผลิตภัณฑเดิม 
 

 
    ช่ือ - นามสกุล     นลินี กิตติวัฒนากุล    ผูรายงาน 

                   )นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล(  
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แบบรายงานแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 1 ) 

10.ช่ือวิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเห็ดปราณีต ฟารม รหัสทะเบียน 1-19-04-02/1-0026 
ท่ีอยู 77/5 หมูท่ี 3 ตําบลบานลํา อาํเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

- การกอต้ังวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการชักชวนของผูนํา 
- ท่ีมาของของทุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ทุนท่ีเปนเงินสด 
- ขอมูลท่ัวไปจัดต้ังกลุม เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 จํานวนสมาชิก 7 ราย  
- กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ผลิตกอนเช้ือเห็ด สายพันธุตางๆ เชน กอนเช้ือนางฟาภูฐาน กอนเช้ือเห็ด

ขอนดํา กอนเช้ือเห็ดหลินจือแดง กอนเช้ือเห็ดฮังการี เปนตน 
- ผลประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ขายกอนเช้ือเห็ดได 5,000 – 10,000 กอน/เดือน 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 32 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 9 

3. การบริหารตลาด 9 7 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 6 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 9 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 8 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 23 

รวม 132 94 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง 
 ***หมายเหตุ :  ประเด็นที่ไดคะแนนต่ําใหจัดความสําคัญเรงดวนในการพัฒนา 

 
สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  

ช่ือโครงการ แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเห็ดประณีต ฟารม 
     หลักการและเหตุผล  
     วิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเห็ดปราณีต ฟารม ไดมีการรวมกลุมเกษตรกรและจดจัดต้ังกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562  โดยกลุมริเริ่มจากการศึกษาดูงานท่ีวิสาหกิจชุมชน ท่ีอําเภอแกงคอย  

และเคยไดมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเห็ด และวิธีการทํากอนเช้ือเห็ด รวมถึงการชักชวนจากผูนําชุมชน

ในทองท่ี จึงไดจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเห็ดปราณีต ฟารม ข้ึน โดยมีการรวมตัวของคนในตําบลท่ีมี

ความสนใจในเรื่องเดียวกัน  เพื่อเปนการหารายไดใหกับคนในชุมชน ท้ังนี้ เนื่องจากกลุมยังมีการจัดต้ังไดไม

นานมากนัก จึงยังไมมีการวางแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบเทาท่ีควร รวมถึงคนในทองท่ียังไมมีความรูในการ

นํากอนเช้ือเห็ดไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จึงยังไมกลาท่ีจะตัดสินใจซื้อ จึงไดเสนอโครงการแผนพัฒนาการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ และเพิ่มรายไดใหสามาชิกกลุม  

แบบรายงานอําเภอ 

https://smce.doae.go.th/smce1/petition/svc01/report_svc01_preview.php?svc01_num=%CA%BA.04/62-0021
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วัตถุประสงค 
1 เพื่อเพิ่มรายไดใหสมาชิกกลุม 
2 การดําเนินงานอยางเปนระบบ  

เปาหมาย 
      วิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเห็ดปราณีต ฟารม  
วิธีการดําเนินงาน 

       1 . ประชุมสมาชิกกลุมเพื่อขอความเห็นชอบเสนอโครงการ 
       2 . ดําเนินการออกแบบปายเหล็ก, โปสเตอรองคความรูข้ันตอนในการผลิตกอนเช้ือเห็ด และวิธีการนํา

กอน เช้ือเห็ดไปใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
       3 . นําปายโปสเตอรมาติดประชาสัมพันธใหคนมองเห็นไดอยางชัดเจน 
       4 . สรุปผลการดําเนินงาน 

แผนการดําเนนิงาน 
1. จัดทําปายเหล็ก, โปสเตอรองคความรูข้ันตอนในการผลิตกอนเช้ือเห็ด และวิธีการนํากอนเช้ือเห็ดไปใช

งาน 
2. สรุปและประเมินศักยภาพหลังการอบรม 

 ระยะเวลา 
       มกราคม –กันยายน 2556 
งบประมาณ 
      จํานวน  6,000 บาท 
สถานท่ีดําเนินการ 
       วิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเห็ดประณีต ฟารม 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีเกิดจากความรวมมือของคนในกลุม 
2. กิจการวิสาหกิจชุมชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน 
3. มีความทักษะในการผลิตสินคามากข้ึน 
4. เพิ่มรายไดใหสมาชิกกลุม 
ตัวช้ีวัด 
1. กลุมมีแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีสามาถนําไปปฏิบัติไดจริง 
2. สินคาของกลุมมียอดจําหนายท่ีเพิ่มมากข้ึน 
3. สมาชิกกลุมมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 

 
                                                   

 
                                                        ช่ือ  อัญญารัตน ละมาย ผูรายงาน 

              )นางสาวอัญญารัตน ละมาย(  

     
 
 

แบบรายงานอําเภอ 
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แบบรายงานแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน )รอบที่ 1 ) 
11.ช่ือวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแพะตีนดง   รหัสทะเบียน1-19-13-
04/1-0004   ท่ีอยู 59 หมู  4อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอมูลท่ัวไป/การกอต้ัง 
- วิสาหกิจชุมชนกอต้ังจากการสงเสริมของสํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  
- จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2551 
- จํานวนสมาชิก 26 ราย  
- ทุนการดําเนินกิจการ ปจจุบันเกิดจากการท่ีกลุมนําเงินกองกลางของกลุม ปลอยใหสมาชิกกลุมกู 
 

- กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน  
- ผลิตผัก ไกไข และปลา เพื่อการจําหนายภายในชุมชนและตลาด  
 

- การตลาด กลุมลูกคา 
- คนภายในชุมชน 
 

- การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สนับสนุนองคความรู และวัสดุทางการ
เกษตร 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิ จชุมชน 

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 22 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 5 

3. การบริหารตลาด 9 5 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 5 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 5 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 4 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 19 

รวม 132 65 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ตองปรับปรุง 
 ***หมายเหตุ :  ประเด็นที่ไดคะแนนต่ําใหจัดความสําคัญเรงดวนในการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

https://smce.doae.go.th/smce1/petition/svc01/report_svc01_preview.php?svc01_num=%CA%BA.13/51-0024
https://smce.doae.go.th/smce1/petition/svc01/report_svc01_preview.php?svc01_num=%CA%BA.13/51-0024
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สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  
- ช่ือโครงการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพและลดตนทุนการผลิตผัก 
- หลักการและเหตุผล 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแพะตีนดง เปนกลุมเกษตรกรภายในชุมชนท่ีเดิมมี
การ   ปลูกผัก เล้ียงปลา และเล้ียงไกอยูแลว ตอมาไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี ในการรวมกลุมจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงการเขาถึงการสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 

ปจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแพะตีนดง มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตร     
อาทิเชน ผักตามฤดูกาล, ปลานิล, ไกเนื้อ, ไขไก, เปดเนื้อ และไขเปด เปนตน โดยมีการนําผลผลิตจําหนาย
ภายในชุมชน และตลาด ซึ่งสรางรายไดใหแกสมาชิกในวิสาหกิจชุมชน เมื่อไดมีการวิเคราะหหาจุดออน /จุด
แข็ง สอบถามความตองการของวิสาหกิจชุมชน พบวาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตท่ี
สูงข้ึน รวมถึงการผลิต          ท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตองการ
ลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมี และการใชสารเคมีอยางปลอดภัยตอผลผลิตทางการเกษตร  

ดังนั้น โครงการพัฒนาคุณภาพและลดตนทุนการผลิตผัก จึงจัดอบรมพัฒนา และสนับสนุนปจจัย
การผลิตแกสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ใหเกิดความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน
ตอไป    

- วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ สามารถลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 
2. เพื่อใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ มีความรู ความเขาใจการใชสารเคมีอยางปลอดภัย 
3. เพื่อใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ สามารถลดการใชสารเคมี 

- เปาหมาย 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแพะตีนดง จํานวน ราย 10 

- วิธีการดําเนินงาน 
1. คนหาปญหา 
2. วางแผน  
3. ปรับปรุงแผน 
4. ประเมินการดําเนินงาน 

- แผนการดําเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจง โครงการพัฒนาคุณภาพและลดตนทุนการผลิตผัก 
2. จัดซื้อจัดจาง และฝกอบรม  
3. ดําเนินการตามแผน 
4. สรุปผลโครงการ 

- ระยะเวลา 
มกราคม – ธันวาคม 2565 

- งบประมาณ 
6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 

- สถานท่ีดําเนินการ 
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ศูนยเรียนรูเครือขายดานลดตนทุนการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว หมูท่ี 4 ตําบลพุแค อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

 
- ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ สามารถลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 
2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ มีความรู ความเขาใจการใชสารเคมีอยางปลอดภัย 
3. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ สามารถลดการใชสารเคม ี

- ตัวช้ีวัด 
1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ สามารถลดการใชสารเคมี รอยละ 50 ของจํานวนสมาชิกเขารวม

โครงการ 
2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ มีความรูการใชสารเคมี คะแนนทําแบบทดสอบหลังเขารวมโครงการ

มากกวากอนเขาโครงการ รอยละ 20  
 
 

     ช่ือ- นามสกุล    รวิสรา นาคีรักษ   ผูรายงาน 
                     (นางสาวรวิสรา นาคีรักษ( 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

แบบรายงานแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 1 ) 

12.ช่ือวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง 

รหัสทะเบียน  1-19-02-02/1-0027 

ท่ีอยู เลขที่ 65 หมู 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  18260โทรศัพท09.-5926-  4957 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

 - การกอต้ังวิสาหกิจชุมชน 

  - เกิดจากการแกไขปญหารวมกันของสมาชิก  

  - เกิดจากการสงเสริมของหนวยงาน  

 - ทุนการดําเนินกิจการ 

  - ทุนท่ีเปนเงินสด มีการระดมหุนจากส มาชิก   

- ขอมูลสินคาและบริการ 
- การผลิตพืช และนําเท่ียว แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

สวนท่ี 2  ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได 

)กอนรวมกิจกรรม(  
1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 32 
2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 10 
3. การบริหารตลาด 9 5 
4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 
5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 8 
6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 7 
7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 28 

รวม 132 97 
ผลการประเมิน ปานกลาง 
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สวนท่ี 3  แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  

3. 1 ช่ือโครงการ     โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย )พืชผัก(  ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผัก                  

ปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง 

3. 2 หลักการและเหตุผล  

ปจจุบันตลาด และผูบริโภคมีแนวโนมการบริโภคสินคาเกษตรท่ีมีความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน
โดยเฉพาะพืชผัก แตเกษตรกรมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตท่ีมากเกินความจําเปน มีการใชอยางไม
ถูกตอง ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขอนามัยของเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค ผลผลิตพืชผักปลอดภัยในตลาดมีไม
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภคซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจและทัศนคติท่ี ดีใน
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เกษตรกรบางสวนมีความตองการท่ีจะผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย แต
เกษตรกรยังขาดความรูและทักษะในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย โดยเนนการผลิตพืชผักท่ีปลอดภัยจาก
สารพิษ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตสินคาเกษตร 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง ต้ังอยูบนพื้นท่ีบานถํ้า
น้ําพุ หมู 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  เกิดจากการแกไขปญหารวมกันของสมาชิก ซึ่ง
ปจจุบันวิสาหกิจชุมชนไดมีกิจกรรมการผลิตพืชผักปลอดภัย และการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เพื่อใหคนใน
ชุมชนตระหนักถึงการรักและใสใจสุขภาพ บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ และปลูกฝงใหคนในชุมชนรักและหวง
แหน ในทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูตําบล ในกิจกรรมการปนผา เดินชม ถํ้าพระโพธิสัตว และบริการลานกาง
เต็นท โดยวิสาหกิจชุมชนฯ มีความพรอมท้ังในดานสถานท่ีต้ัง ทรัพยากรธรรมชาติ ผูนําชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง
และความสามัคคี เกษตรกรท่ีมีความรูและประสบการณในการทําการเกษตร เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงเกษตรสําหรับรองรับนักทองเท่ียว มีกิจกรรมดานการเกษตรท่ีปรับปรุง เปนกิจกรรมดานการทองเท่ียว เชน 
การปนผา เดินชม ถํ้าพระโพธิสัตว เปนตน และมีพืชผักปลอดสารพิษตางๆ และผลิตภัณฑแปรรูปเพิ่มมูลคาท่ี
เปนผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในตําบลทับกวาง มีลานกางเต็นทไวบริการแกนักทองเท่ียว มีแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชน วัดถํ้าพระโพธิสัตว เปนตน เปนทางเลือกใหมของนักทองเท่ียวและนักเดินทางท่ี
ไดรับท้ังความสุข บรรยากาศรมรื่นเหมาะแกการไปเท่ียวพักผอนไดท้ังครอบครัว วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผัก
ปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง ไดรับการดูแลและการใหคําแนะนํา               จากเจาหนาท่ี
สํานักงานเกษตรอําเภอแกงคอย ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีการระดมหุน เปนกองทุนใหแกกลุม
ดําเนินกิจกรรม และสรางโอกาสในการตอยอดเงินทุนใหกับกลุมใหมีการพัฒนากลุมตอไป 

สํานักงานเกษตรอําเภอแกงคอย จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูก
ผักปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง จากการจัดทําเวทีวิเคราะหสภาพปญหา และสภาพปจจุบันของ
กลุม จึงนําไปสูแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนป 2565 ทางกลุมยังขาดความรูการผลิต
พืชผักปลอดภัยใหไดมาตรฐาน GAP )พืชอาหาร(  และขาดการสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชท่ีมีคุณภาพ เพื่อให

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง มีศักยภาพในการผลิตผักปลอดภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ 
3. 3 วัตถุประสงค  

  1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย )พืชผัก (จากสารเคมีและการ

ปนเปอนของจุลินทรีย 

  2. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรใหสามารถผลิตผักปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  3. เพื่อสง เสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน ถํ้าน้ํ าพุ                          

ตําบลทับกวาง ใหเปนแหลงทองเท่ียววิถีเกษตร สรางรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชน 

 

3. 4 เปาหมาย  

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง  

3. 5 วิธีการดําเนินงาน  

 1 .เขียนโครงการเสนอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
2. เมื่อไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จะดําเนินการจัดซื้อจัดจางตอไป 
3. จัดกระบวนการเรียนรูเรื่องการผลิตผักใหปลอดภัย และถายทอดเทคโนโลยีตามประเด็นท่ี

ไดวิเคราะหรวมท้ังใหความรูในเรื่องการผลิตตามระบบ GAP 
  4. สนับสนุนงบประมาณวัสดุทางการเกษตร และเมล็ดพันธุพืช 

6. ติดตามงานและประเมิน 
7. สรุปโครงการ 

3. 6 ระยะเวลา     เดือนเมษายน – กันยายน 2565  
3. 7 งบประมาณ  6 , 000 บาท   

3. 8 สถานท่ีดําเนินการ  วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง เลขท่ี 65                      

หมู 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี                   

3. 9 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

 1. สามารถพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชผักใหมีคุณภาพ 
 2. เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน เสริมสรางศักยภาพชุมชน เพิ่มการมีสวนรวมของคนในชุมชน  

3. พัฒนาเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 
 4  .ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนดานเกษตรทองเท่ียว  

3. 10 ตัวช้ีวัด  

 1  .สมาชิกวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุม ชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับ
กวาง ท่ีเขารวมโครงการฯ จํานวน 13 ราย ไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย )พืชผัก(  
  2. เกษตรกรรอยละ 60 ท่ีรวมโครงการฯ สามารถเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัย )พืชผัก(  
  

 

 

            ผูรายงาน .................มาศวิภา..................................  
           (นางสาวมาศวิภา  เตโช( 
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แบบรายงานแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 1 ) 

13.ช่ือวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร  รหัสทะเบียน 1-19-03-09/1-0021 
ท่ีอยู เลขท่ี 140/ 9 หมูท่ี 14 ตําบลหวยขม้ิน อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย 18230  
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  
  - ขอมูลท่ัวไปจัดต้ังกลุม เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564 จํานวนสมาชิก 9 ราย  
  - กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาผลิตภัณฑสมุนไพร ไดแก ลูกประคบ, สมุนไพรแชมือ, แชเทา
, ครีมนวดคลายปวด 
  - การตลาด กลุมลูกคาในชุมชน อําเภอ และจังหวัด  ,สินคางาน OTOP 
  - ผลประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน มีรายไดประมาณ 6,000 – 8,000 บาทตอเดือน 
  - การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอหนองแค 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
(กอนรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 36 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 8 

3. การบริหารตลาด 9 4 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 6 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 8 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 9 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 22 

รวม 132 93 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง 

สวนท่ี 3 แผนพัฒนากิจการ/โครงการ  
   ช่ือโครงการ  การผลิตตราสินคาและฉลากบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรวิสาหกิจชุมชน
ทางหลวงแปรรูปสมุนไพร   
  หลักการและเหตุผล  
   วิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร ต้ังอยูเลขท่ี 140/ 9 หมูท่ี 14 ตําบลหวยขมิ้น อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี ไดรับการอนุมัติจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 มีกิจกรรม
ผลิตสินคาผลิตภัณฑสมุนไพร ไดแก ลูกประคบ, สมุนไพรแชมือ, แชเทา, ครีมนวดคลายปวด และอื่น ๆ จากเดิมท่ี
กลุมวิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร มีการแปรรูปผลิตภัณฑออกจําหนายในชุมชนและพื้นท่ีใกลเคียง 
ปรากฏวา ตราสินคาและฉลากผลิตภัณฑของกลุมยังไมเปนท่ีจดจําแกกลุมลูกคามากนัก ซึ่งสติกเกอรตราสินคา
ในปจจุบันนับวามีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงขอมูลใหกับสินคาทุกประเภทในตลาด ตราสินคาไมเพียงแต
สรางแรงดึงดูดลูกคาใหสนใจสินคาเทานั้น แตยังสรางประโยชนดานการใชงานใหแกลูกคารายอื่นดวย สําหรับ
การผลิตสติกเกอรตราสินคาในปจจุบันใชเพื่อวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย เชน ขอมูลสินคา การโปรโมททาง
การตลาด บรรจุภัณฑผลิตภัณฑและอาหาร คูปอง และการเลนเกม เปนตน ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนทางหลวง

แบบรายงานอําเภอ 
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แปรรูปสมุนไพรมีความประสงคท่ีจะพัฒนาตราสินคา )Brand  (และฉลากบรรจุภัณฑสินคาวิสาหกิจชุมชนของ
ตนเองใหม เพื่อสรางความนาสนใจใหกับลูกคาและเปนการสรางรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑของกลุม
ใหกับสมาชิกเพิ่มข้ึน  

  เปาหมาย 
    ผลิตสติกเกอรตราสินคาและฉลากบรรจุภัณฑแกผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน
ทางหลวงแปรรูปสมุนไพร เลขท่ี 140/ 9 หมูท่ี 14 ตําบลหวยขมิ้น อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ภายใน
วงเงิน 6,000 บาท )หกพันบาทถวน (  
  วิธีการดําเนินงาน 
   1. จัดอบรมและประชุมวิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร เพื่อกําหนดคุณลักษณะ
สติกเกอรตราสินคาท่ีใชกับบรรจุภัณฑผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพร 
   2. รวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อการออกแบบสติกเกอรตราสินคาท่ีใชกับบรรจุภัณฑ ไดแก 
ช่ือสินคา ภาพประกอบ วัตถุดิบ /สวนประกอบ  สรรพคุณ ราคา และท่ีอยูติดตอ เปนตน 
  3. คัดเลือกรานออกแบบสติกเกอรตราสินคา 
  4. วิสาหกิจชุมชนฯ ตรวจสอบขอมูลและแกไขการออกแบบสติกเกอรตราสินคากอน
ดําเนินการผลิต 
  5. สรุปและประเมินศักยภาพ 
 แผนการดําเนนิงาน 
   1. จัดอบรมพรอมรวบรวมขอมูลของสินคาและผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปเพื่อใชในการผลิต
สติกเกอรตราสินคาใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
   2. มอบหมายสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดําเนินการรวบรวมขอมูลสินคาและผลิตภัณฑท่ีไดจาก
การวิเคราะหและสรุปประเด็น 
  3. คัดเลือกรานคาเพื่อออกแบบผลิตสติกเกอรตราสินคา    

4. สรุปและประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
  ระยะเวลา  - มกราคม – กันยายน 2565 
  งบประมาณ  - จํานวน 6,000 บาท )หกพันบาทถวน(  
  สถานท่ีดําเนินการ 
   วิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร เลขท่ี 140 / 9 หมูท่ี 14 ตําบลหวยขมิ้น อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุร ี
            ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีทักษะในการจัดทําขอมูลการผลิตสินคาเพื่อการออกแบบตราสินคา
มากข้ึน  

  - สินคาและผลิตภัณฑมีความนาสนใจและสรางการจดจําใหกับลูกคาเพิ่มข้ึน 
- สินคาและผลิตภัณฑชวยเพิ่มมูลคาในการแขงขันและเพิ่มชองทางการตลาดไดมากข้ึน  

  ตัวช้ีวัด 
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีมีรายไดเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 
- วิสาหกิจชุมชนมียอดการส่ังซื้อสินคาและผลิตภัณฑของกลุมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 

                                                           ช่ือ       อัจฉรา สุขสมบูรณ       ผูรายงาน 
             )นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ(  
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แบบสรุปการรายงานการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จังหวัด .......สระบุรี..................  )รอบท่ี 2 )  
1. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการ (อําเภอละ 1 แหง)   ...........13..................แหง  

2. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีจัดทําแผนพัฒนากิจการ   ...........13..................แหง  

3. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการพัฒนาตามแผน   ...........13..................แหง 

4. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการนําแผนพัฒนาไปตอยอดการเสนอโครงการ ........13.................แหง 

5. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการ   …………13……………..แหง 

6. ระดับการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 

ระดับ ประเมินคร้ังท่ี 1 (แหง) ประเมินคร้ังท่ี 2 (แหง) 

ปรับปรุง 3 0 

ปานกลาง 10 2 

ดี 0 11 

7. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

- ปรับปรุง เปน ปานกลาง  จํานวน .......2........ แหง  

- ปานกลาง เปน ดี  จํานวน ......10........ แหง  

- ปรับปรุง เปน ดี  จํานวน ........1....... แหง  

- คงระดับดี   จํานวน ........0....... แหง  

รวม  จํานวน .......13........ แหง   คิดเปนรอยละ .......100............ 

- คงระดับปานกลาง  จํานวน ......0......... แหง 

- คงระดับปรับปรุง  จํานวน ......0......... แหง 

- ระดับแยลง   จํานวน .......0........ แหง 

รวม  จํานวน ....0........... แหง   คิดเปนรอยละ .......0............ 

8. หมวดการพัฒนาหลักท่ีดําเนินการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (เรียงตามลําดับ) 

8. 1 ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน  

8. 2 การจัดการสินคาหรือบริการ  

8. 3 การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน  

9. ปญหา อุปสรรคในภาพรวม 

-   
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

1. ช่ือ วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง รหัสทะเบียน  1-19-02-

02/1-0027 

ท่ีอยู 65 หมู 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18260  โทรศัพท 09-5926- 4957   

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

สงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย )พืชผัก(  ของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมปลูกผัก                   

1. สามารถพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชผักใหมี

คุณภาพ 

2. เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน เสริมสรางศักยภาพ

ชุมชน เพิ่มการมีสวนรวมของคนในชุมชน  

3. พัฒนาเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

4. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนดานเกษตร

ทองเท่ียว 
      

-    รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานอําเภอ 
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- ผลผลิต (Output) 

1. สรางรายไดใหแกสมาชิก  

2. ตนทุนการผลิตของสมาชิกลดลง 

- ผลลัพธ (Outcome) 

1. สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

2. สมาชิกอยูดี กินดี เกิดความมั่นคงดานอาหารและรายได 

- ตัวช้ีวัด 

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ ตําบลทับกวาง ท่ีเขา

รวมโครงการฯ จํานวน 13 ราย ไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) 

2. เกษตรกรรอยละ 60 ท่ีรวมโครงการฯ สามารถเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

(พืชผัก) 

 -   ปญหา /อุปสรรค  

      1. การแพรระบาดของโรคโควิด 19 สงผลกระทบตอการตลาด  

       2. ราคาปุยเคมีท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

      3 . งบประมาณท่ีจํากัด 

-  ขอเสนอแนะ  

     - ไมม ี

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 32 38 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 10 9 

3. การบริหารตลาด 9 5 9 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 9 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 8 12 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 7 7 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 28 28 

รวม 132 97 112 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 

                                               

     ช่ือ- นามสกุล ..........มาศวิภา เตโช...................    

                                                        ผูรายงาน 
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 แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

2. ช่ือวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนตะกราเชือกมัดฟางหมู 17 รหัสทะเบียน 1-19-12-03/1-0082 

ท่ีอยู 200 หมูท่ี 1 7 ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 18220 

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1.ทําฉลากสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาและใหเปนท่ีรูจัก 1. สินคามีคุณคา และมูลคาเพิ่มข้ึนจากปายแท็กสินคา  

2. มี qr code ประชาสัมพันธ กลุมใหเปนท่ีรูจัก 2. สินคาเปนท่ีรูจักมากข้ึน จากการประชาสัมพันธหลังจาก

การทําแผนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

 3. เพิ่มความเปนเอกลักษณของสินคา 

- รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานอําเภอ 
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- ผลผลิต (Output) 

1. วิสาหกิจชุมชน ไดรวมกันประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการ 

2. วิสาหกิจชุมชน ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

- ผลลัพธ (Outcome) 

1. วิสาหกิจชุมชนสมารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในกิจการของกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนาฉลากสินคาของกลุมเปนการเพิ่มมูลคาสินคา 

- ตัวช้ีวัด 

ระดับผลผลิต 

1. รอยละของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เขารวมการประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนา

กิจการวิสาหกิจชุมชน (รอยละ 100) 

2. รอยละของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

กิจการวิสาหกิจชุมชน (รอยละ 100) 

ปญหา /อุปสรรค  

  - 

ขอเสนอแนะ  

  - 

สวนท่ี 2 ผลการป ระเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45            40 43 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 8 12 

3. การบริหารตลาด 9            6 9 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9            7 9 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12            8 12 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9            8 9 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36           24 34 

รวม 132          101 128 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 

 

ช่ือ - นามสกุล    ณัฐเรขา  พลศิริ   ผูรายงาน 

                       )นางสาวณัฐเรขา  พลศิริ (  
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

3. ช่ือ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานมา รหัสทะเบียน 1-19-08-03/1-0020 

ท่ีอยู  7 หมู 122ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. สรางรายไดใหสมาชิกในกลุมเพิ่มข้ึน 1. สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน 

2. เพิ่มมูลคาของสินคาดวยกระบวนการแปรรูปให

สินคามีความหลากหลาย 

2. มีการแปรรูปสินคา )น้ําพริกเห็ด(  

      

-    รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานอําเภอ 
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- ผลผลิต (Output) 

1. สรางรายไดใหแกสมาชิกเพิ่มข้ึน 10 % 

2. มีการแปรรูปสินคา (น้ําพริกเห็ด) เพื่อเพิ่มมูลคา 

- ผลลัพธ (Outcome) 

1. สามารถสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกในกลุมฯ และสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกกลุมฯ 

และเกษตรกรในพื้นท่ี 

2. สรางขีดความสามารถในการผลิตสินคาทางการเกษตรไดหลากหลาย 

3.สามารถเปนแหลงเรียนรูดานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหกบัเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอหนอง

โดนและอําเภอใกลเคียงไดศึกษาและนําไปปฏิบัติได 

ตัวช้ีวัด 

1. สมาชิกในกลุมมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 10% 

2. มีแหลงเรียนรูดานการแปรรูปผลผลิตดานการเกษตรเพิ่มข้ึน 1 แหง 

 -   ปญหา /อุปสรรค  

       1 . ยังไมมีงบประมาณเพื่อรองรับการขอรับรองมาตรฐาน อย  .เนื่องจากตองใชงบประมาณในการ

สรางโรงเรือน 

      2. การตลาดออนไลนยังไมเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 

ขอเสนอแนะ 

     - 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

)กอนรวมกิจกรรม(  

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 29 42 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 8 12 

3. การบริหารตลาด 9 6 9 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 5 9 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 6 11 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 6 9 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 21 29 

รวม 132 81 121 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 

                                      ช่ือ- นามสกุล ............โอ  วงศทวีปกิจ.......... ผูรายงาน 

                                                                          )นางสาวโอ  วงศทวีปกิจ (  
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       แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2( 

4. ช่ือวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร  รหัสทะเบียน 1-19-03-09/1-0021 

ท่ีอยู เลขท่ี 140/ 9 หมูท่ี 14 ตําบลหวยขม้ิน อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย 18230  
 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน  

  - ขอมูลท่ัวไปจัดต้ังกลุม เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564 จํานวนสมาชิก 9 ราย  

  - กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาผลิตภัณฑสมุนไพร ไดแก ลูกประคบ, สมุนไพรแชมือ, แชเทา

, ครีมนวดคลายปวด 

  - การตลาด กลุมลูกคาในชุมชน อําเภอ และจังหวัด  ,สินคางาน OTOP 

  - ผลประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน มีรายไดประมาณ 8,000 – 10,000 บาทตอเดือน 

  - การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค สํานักงานพัฒนา

ชุมชนอําเภอหนองแค  ,โครงการยุวพุทธคืนถ่ิน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )มจร(. , ธนาคารออมสิน 
 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

)หลังรวมกิจกรรม(  

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 36 42 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 8 11 

3. การบริหารตลาด 9 4 9 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 6 9 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 8 11 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 9 8 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 22 27 

รวม 132 93 117 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานอําเภอ 
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สวนท่ี 3 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

  - ผลผลิต )Output)  /ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ  

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. ผลิตสต๊ิกเกอรตราสินคาและฉลากบรรจุภัณฑ 

จํานวน 2 ขนาด รวม 3 รายการ  คือ  

   1.1 ฉลากสินคาติดฝากระปุก ขนาด 5 เซนติเมตร 

จํานวน 4 ตารางเมตร จํานวน 2 รายการ 

   1.2 ฉลากสินคาติดดานขางกระปุก ขนาด 2 x 4 

เซนติเมตร จํานวน 4 ตารางเมตร จํานวน 1 รายการ 

1. ไดสต๊ิกเกอรฉลากสินคาติดบรรจุภัณฑสําหรับ

ผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนทางหลวง

แปรรูปสมุนไพร ชวยสรางการจดจําใหกับลูกคาเพิ่มข้ึน 

จํานวน 3 รายการ 

2. ชวยเพิ่มมูลคาในการแขงขันและเพิ่มชองทาง

การตลาดไดมากข้ึน สามารสรางรายไดใหกับสมาชิก

เพิ่มข้ึน 

   - รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 
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            - ผลลัพธ )Outcome)  

       1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีทักษะในการจัดทําขอมูลการผลิตสินคาเพื่อการออกแบบตราสินคามาก

ข้ึน  

      2. สินคาและผลิตภัณฑมีความนาสนใจและสรางการจดจําใหกับลูกคาเพิ่มข้ึน 

      3. สินคาและผลิตภัณฑชวยเพิ่มมูลคาในการแขงขันและเพิ่มชองทางการตลาดไดมากข้ึน  

  - ตัวช้ีวัด 

      1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีมีรายไดเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 

      2. วิสาหกิจชุมชนมียอดการส่ังซื้อสินคาและผลิตภัณฑของกลุมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 

 

  - ปญหา /อุปสรรค  

     1. การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ) COVID-19( 

   2. ตองการไดรับการสนับสนุนชองทางการตลาดจากหนวยงานภาครัฐ /เอกชน  

   3. งบประมาณจํากัด 

 - ขอเสนอแนะ 

   - 

 

 

                                                           ช่ือ       อัจฉรา สุขสมบูรณ       ผูรายงาน 

             )นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ(  
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 ) 

 

5. ช่ือวิสาหกิจชุมชนชัยรังรองฟารม  รหัสทะเบียน 1-19-01-11/1-0015 

ท่ีอยู 20 หมู 2 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

- วิสาหกิจชุมชนปากชัยรังรองฟารม  จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ป ป 2563 ไดมีโอกาสเขารวมกับ 

ทางเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี 

- เกิดผลกระทบโควิด -19 ทําใหสวนไดเขารวมกิจกรรมกับทางเกษตรอําเภอ  

-ไดมีโอกาสเขารวม “กิจกรรมเกษตรไทยสรางชาติ ”ท่ีศูนยแสดงสินคาเมืองทองธานี ในกิจกรรม  

ดังกลาวไดไป matching กับทาง ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม )FIN) ในการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดผลิตภัณฑแปรรูป 

- ไดมีโอกาสพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนตางๆ ในงาน และประสานพูดคุยกับทางกรมสงเสริม  

การเกษตร ถึงแนวทางการดําเนินการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนข้ึน 

- เริ่มหาชองทางโฆษณาทางส่ือตางๆมากข้ึน  

- ทํา Homestay & Resort เพิ่มแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมในชุมชน  

- ทําเปนศูนยเรียนรูรับการศึกษาดูงานจาก หนวยงานราชการท่ัวประเทศ  

 

 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. ปรับปรุงโรงเรือนเพื่อขอรับรอง อย. 1. เขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนโครงการ 

  

- หลังจากจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนครั้งท่ี ๑  

- หาทุนจัดสรางโรงเรือนทําผลิตภัณฑแปรรูป ใหไดมาตรฐาน อย.  

- หากสินคาได มาตรฐาน อย. ทางเราจะขอนําเสนอเพื่อเขารวมคัดเลือกใหเปนสินคา OTOP 

- ปจจุบันอยูในกระบวนการคัดเลือกสินคาในโครงการไทยเด็ดของ ปตท เพื่อวางจําหนายสินคาใน

ปมน้ํามันทุกสาขาท่ัวประเทศ 

- พัฒนาสินคาแปรรูปรวมกับทาง ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(FIN)  

- จะเริ่มขอทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

- ออกผลิตภัณฑตัวใหมๆ เขาสูตลาด 
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- รูปภาพการดําเนินการพัฒนา   

  

    

    

    

ผลผลิต )Output) 

1. เจาหนาช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดอบรม 

 2  .สมาชิกในกลุมวิเคราะหจุดเข็ง จุดออน ของกลุม  

 3 .รวมกันวิเคราะหปญหาแนวทางแกไข  

ผลลัพธ )Outcome) 

1. เขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนโครงการ 

ปญหา /อุปสรรค  

1. ขาดแหลงสนับสนุนงบประมาณ 

2. โครงการไมไดรับการสนับสนุน 
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ตัวช้ีวัด 

1  .มีโรงเรือนมาตรฐานท่ีพรอมขอรับการขอรับมาตรฐาน อย .  

2. มีแหลงศึกษาดูงานท่ีไดรับรองมาตรฐานในชุมชน 

ขอเสนอแนะ 

1. เพิ่มชองทางการตลาดในการจําหนวยสินคา เชน Line Facebook IG Twister 

2. สราง Story ท่ีเปนจุดขาย 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 29 ๔๑ 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 10 ๑๒ 

3. การบริหารตลาด 9 9 ๙ 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 ๙ 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 9 ๑๑ 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 9 ๙ 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 26 ๒๙ 

รวม 132 99 ๑๒๐ 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 

 

ช่ือ - นามสกุล ......นางดาหวัน   ครองยุติ ...... ผูรายงาน 

                       )นางดาหวัน   ครองยุติ  (  
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

6. ช่ือวิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเห็ดปราณีตฟารม  รหัสทะเบียน1-19-04-02/1-0026   

ท่ีอยู 77/5 หมู  ตําบลบานลํา  3อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี 

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. การเพิ่มรายไดและลดตนทุนการผลิต 1. กลุมมีการวางแผนเพื่อใหมีรายไดเพิ่มจากเดิมท่ีขายเฉพาะกอน

เช้ือเห็ดชนิดตางๆ ปจจุบันมีการขายดอกเห็ดจําหนายเพิ่มเติม 

2. มีปายองคความรูในการนํากอนเห็ดไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ 

ทําใหมีคนสนใจซื้อเช้ือเห็ดมากข้ึน 

3. มีการปรับปรุงสูตรกอนเช้ือเห็ดเพื่อใหมีประสิทธิภาพและลด

ตนทุนการผลิต 

2. การปรับปรุงขอมูลวิสาหกิจชุมชน 1. วิสาหกิจชุมชนมีขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

 
      

-    รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 
 

 

 

https://smce.doae.go.th/smce1/petition/svc01/report_svc01_preview.php?svc01_num=%CA%BA.13/51-0024
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- ผลผลิต (Output) 

1. สรางรายไดเสริมใหแกสมาชิก และตนทุนการผลิตของสมาชิกลดลง 

2. วิสาหกิจชุมชนไดรวมกันประเมินศักยภาพของกลุมและจัดทําแผนพัฒนากิจการ 

- ผลลัพธ (Outcome) 

1. สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการดําเนินกิจการกลุมใหมีความเขมแข็ง 

2. วิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุนปจจัยท่ีมีความจําเปนในการนําไปใชงานเพื่อเพิ่มรายได 

- ตัวช้ีวัด 

1. สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีตนทุนการผลิตลดลง 

2. วิสาหกิจชุมชนมีแผนพัฒนากิจการวิสหกิจชุมชนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

 -   ปญหา /อุปสรรค  

      1. การแพรระบาดของโควิด - 19 ทําใหการรวมตัวกันไมบอยเทาท่ีควร 

       2. ราคาตนทุนปจจัยการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

      3 วิสาหากิจชุมชนตองการแรงงานเพิ่มเติม ซึง่หาไดยาก 

ขอเสนอแนะ 

     1 . อยากใหมรการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง จนกวากลุมเกษตรกรจะมีความ

เขมแข็ง 

  

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 32 38 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 9 11 

3. การบริหารตลาด 9 7 9 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 6 8 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 9 10 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 8 9 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 23 25 

รวม 132 94 110 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 

 

                                               ช่ือ- นามสกุล  นางสาวอัญญารัตน ละมาย ผูรายงาน 
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

7. ช่ือ วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตําบลมวงงาม รหัสทะเบียน  1-19-10-09/1-0013 

ท่ีอยู 18/4 หมู 8 ตําบลมวงงาม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีทักษะการวางแผนเพื่อ

พัฒนาผลผลิต และสินคาในชุมชน 

1. สมาชิกมีทักษะในการวางแผนเพื่อพัฒนาผลผลิต 

และสินคาในชุมชน ใหตรงตามวัตถุประสงค  

2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถนําผลผลิตในชุมชน

มาแปรรูป และพัฒนาเปนเอกลักษณของวิสาหกิจ

ชุมชน 

2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนนําผลผลิตในชุมชนมา 

แปรรูป และพัฒนาเปนเอกลักษณของวิสาหกิจ

ชุมชน 

3. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 3. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนมากกวา

ผลิตภัณฑเดิม 
      

-    รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลผลิต (Output) 

1. สมาชิกมีทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาผลผลิต และสินคาในชุมชน 

แบบรายงานอําเภอ 
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2.สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถนําผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปและพัฒนาเปนเอกลักษณของ

วิสาหกิจชุมชน 

3. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 

ผลลัพธ (Outcome) 

1. สมาชิกมีทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาผลผลิต และสินคาในชุมชน 

2.สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถนําผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปและพัฒนาเปนเอกลักษณของ

วิสาหกิจชุมชน 

3. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด 

1. สามารถนําทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาผลผลิต และสินคาในชุมชนนํามาปรับใชใหตรง

ตามวัตถุประสงค 

2.สามารถนําผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปและพัฒนาเปนเอกลักษณของวิสาหกิจชุมชน  

3. สามารถทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน 

 -   ปญหา /อุปสรรค  

      1. การแพรระบาดของโรคโควิด 19 

       2  .ราคาปจจัยการผลิตท่ีสูงข้ึน  

      3  .งบประมาณท่ีจํากัด  

ขอเสนอแนะ 

     - 

 สวนท่ี 2 ผลการปร ะเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 33 34 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 4 8 

3. การบริหารตลาด 9 7 9 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 7 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 9 9 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 6 9 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 27 28 

รวม 132 93 104 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 

 

                                               ช่ือ- นามสกุล นลินี กิตติวัฒนากุล ผูรายงาน 



65 
 

แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (รอบท่ี 2) 

8. ช่ือวิสาหกิจชุมชน เกษตรสรรพสิ่งสระบุรี รหัสทะเบียน 119090910021 

ท่ีอยู 1/ 1 หมูท่ี 5 ตําบลหนองแก อําเภอพระพทุธบาท จังวัดสระบุรี  

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. ตนกลาสรางสุขสงเสริมอาชีพ 1. ผลิตดินเพาะตนกลาสําหรับปลูกตนออนและกลา

พันธุผักชนิดตางๆ 

- รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 

 

          
 

 

           
 

 

แบบรายงานอําเภอ 
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- ผลผลิต (Output) 

               1. สมาชิก 10 ราย สามารถผลิตดินเพาะกลาได 450 กิโลกรัม  

- ผลลัพธ (Outcome) 

    1 . สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน และลดตนทุนการผลิต 
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    2 . มีแหลงเรียนรูดานการเกษตร 

-  . ตัวช้ีวัด 

              1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน รอยละ 20 

ปญหา /อุปสรรค  

 1. สมาชิกสวนใหญอยูในวัยผูสูงอายุ ทําใหไมสามารถเขาถึงชองทางการจําหนายได 

ขอเสนอแนะ 

 1  .ควรสรางชองทางการตลาดใหเพิ่มมากข้ึน  โดยมีหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 32 41 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 8 12 

3. การบริหารตลาด 9 6 9 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 8 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 7 12 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 6 9 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 26 31 

รวม 132 92 122 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 

 

                                               ช่ือ- นามสกุล .....นางปรานี  จันทรทา......... ผูรายงาน 
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

9. ช่ือวิสาหกิจชุมชน หนองยางเสือ รหัสทะเบียน119110410035 

ท่ีอยู 228 หมู12 ตําบลหนองยางเสือ อาํเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1การวิเคราะหศักยภาพกลุม  1.ดําเนินการตามแผน 

2.การวางแผนการดําเนินการของกลุม 2.ดําเนินการตามแผน 

3.การบริหารการตลาด 3.ดําเนินการตามแผน 

4.การจัดเก็บขอมูลความรูและมาตรฐานสินคาเกษตร 4.ดําเนินการตามแผน 

5.การบริหารสมาชิกชุมชน 5.ดําเนินการตามแผน 

6.การจัดการสินคาและการบริการ 6.ดําเนินการตามแผน 

- รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 
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- ผลผลิต (Output) 

จํานวนผูเขารวมอบรม จํานวน10ราย 

- ผลลัพธ (Outcome) 

กลุมสามารถนําแผนพัฒนากิจการไปประยุกตใชใหสอดคลองกับกิจกรรมของกลุมท่ีมีอยูไดอยางมี

ประสิทธิ์มากข้ึนแลวมีความรูความเขาใจในบทบาทในการการพัฒนากิจการ 

- ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินศักยภาพ 

ปญหา /อุปสรรค  

- ไมมี 

ขอเสนอแนะ 

 1 .ควรมีงบประมาณในการประชาสัมพันธ 

 สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 32 45 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 8 12 

3. การบริหารตลาด 9 7 9 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 7 9 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 6 11 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 12 9 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 78 34 

รวม 132 78 129 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 

 

                                               ช่ือ สายใหม แกวเจิม ผูรายงาน 
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

10. ช่ือ วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเพาะเลี้ยงหนูนาอาํเภอหนองแซง รหัสทะเบียน  1-19-05-02/1-0014 

ท่ีอยู  1 หมู 54ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. เพิ่มการสรางรายไดใหสมาชิกในกลุม 1. สมาชิกสามารสรางรายไดไดเพิ่มข้ึน 

2. ลดตนทุนการผลิต 2. ตนทุนการผลิตลดลง 
      

-    รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

- ผลผลิต (Output) 

1. สรางรายไดเสริมใหแกสมาชิก 

2. ตนทุนการผลิตของสมาชิกลดลง 

- ผลลัพธ (Outcome) 

1. สามารถเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

2. สมาชิกอยูดี กินดี เกิดความมั่นคงดานอาหารและรายได 

แบบรายงานอําเภอ 
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- ตัวช้ีวัด 

1. สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน 

2. สมาชิกมีตนทุนการผลิตลดลง 

 

 -   ปญหา /อุปสรรค  

      1. การแพรระบาดของโรคโควิด 19 

       2  .ราคาอาหารสัตวท่ีเพิ่มสูง ข้ึน 

      3  .งบประมาณท่ีจํากัด  

 

ขอเสนอแนะ 

     - 

  

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 34 38 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 4 10 

3. การบริหารตลาด 9 6 8 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 6 8 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 10 12 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 4 7 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 25 31 

รวม 132 89 114 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปานกลาง ดี 

 

หมายเหตุ คะแนน 44-73    ผลการประเมิน ปรบัปรุง 

 คะแนน 74-102  ผลการประเมิน ปานกลาง 

 คะแนน 103-132 ผลการประเมิน ด ี

 

                                               ช่ือ- นามสกุล ......จันทรฉาย โพดเฟอง...... ผูรายงาน 

                                                                          )นางสาวจันทรฉาย โพดเฟอง (  
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

11. ช่ือวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแพะตีนดง  รหัสทะเบียน1-19-13-04/1-0004    

ท่ีอยู 59 หมู  4อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพและลดตนทุนการผลิตผัก 1. สมาชิกสามารถผลิตผักโดยเนนคุณภาพตามหลัก

เกษตรปลอดภัย 

2. สมาชิกทดลองปรับเปล่ียนการใชปุยเคมี 100% 

มาเปนการใชปุยอินทรียรวมในกระบวนการผลิต 

3. สมาชิกสามารถลดตนทุนการผลิตผัก จากการลด

การใชปุยเคมี 

4. ภายในชุมชนเกิดความมั่นคงทางอาหาร 

2. การปรับปรุงขอมูลวิสาหกิจชุมชน 1. วิสาหกิจชุมชนมีขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

2. วิสาหกิจชุมชนมีขอบังคับของกลุม เพื่อการบังคับ

ใชภายในกลุมท่ีเกิดจากการรวมกันระดมความคิด 
      

-    รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แบบรายงานอําเภอ 

https://smce.doae.go.th/smce1/petition/svc01/report_svc01_preview.php?svc01_num=%CA%BA.13/51-0024
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- ผลผลิต (Output) 

1. สรางรายไดเสริมใหแกสมาชิก 

2. ตนทุนการผลิตของสมาชิกลดลง 

- ผลลัพธ (Outcome) 

1. สมาชิกสามารถใหความรูดานการผลิตผักปลอดภัยภายในชุมชน 

2. เกิดความมั่นคงดานอาหารภายในชุมชน 

- ตัวช้ีวัด 

1. สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน 

2. สมาชิกมีตนทุนการผลิตลดลง 

 -   ปญหา /อุปสรรค  

      1. การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหการรวมตัวกันไมบอยเทาท่ีควร  

       2. ราคาตนทุนปจจัยการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

      3  .งบประมาณท่ีใหดําเนินการมีจํากัด  

ขอเสนอแนะ 

     1 . งบประมาณดําเนินการควรมีปริมาณท่ีสามารถพัฒนาไดอยางครอบคลุมมากกวานี้ 

  

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 22 37 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 5 11 

3. การบริหารตลาด 9 5 8 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 5 9 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 5 12 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 4 7 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 19 24 

รวม 132 65 109 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ตองปรับปรุง ดี 

 

                                               ช่ือ- นามสกุล ......วรวิสรา นาคีรักษ........ ผูรายงาน 

                                                                          )นางสาวรวิสรา นาคีรักษ (  
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

12. ช่ือ วิสาหกิจชุมชนรานคาชุมชน หมู ๓ ตําบลบานหลวง รหัสทะเบียน  ๑๐๐๐๖-๑/๐๓-๐๗-๑๙- 

ท่ีอยู ๕๕ หมู ๓ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. เพิ่มกิจกรรมเพื่อสรางรายไดใหสมาชิกในกลุม 1. สมาชิกสามารสรางรายไดไดเพิ่มข้ึน 

2. การทําตลาดรูปแบบใหมๆ 2. การเปดเพจFacbook ขายสินคาแบบออนไลน 
   

-    รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 

   
 

   
 

- ผลผลิต (Output) 

1. สรางรายไดเสริมใหแกสมาชิก 

2. มีตลาดแบบออนไลนท่ีเขาถึงผูบริโภคไดมากข้ึน 

- ผลลัพธ (Outcome) 

1.สามารถสรางรายไดใหกับกลุมไดเพิ่มมากข้ึน 

แบบรายงานอําเภอ 
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2.มีแนวทางในการพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

3.มีแหลงจําหนายสินคาในหลายระดับ/ชองทางหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

- ตัวช้ีวัด 

1. กลุมสามารถทําใหสมาชิกกลุมมีรายไดเพิ่มข้ึน 

2. กลุมมีการสรางตลาดออนไลน เชน Facebook 

 -   ปญหา /อุปสรรค  

      1. สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหรายไดของกลุมลดลง  

       2 . ราคาน้ํามันข้ึนทําใหราคาตนทุนของสินคาเพิ่มมากข้ึน 

      3  .เงินทุนมีจํากัด  

ขอเสนอแนะ 

      1. แจงใหเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ /จังหวัด ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเสนอ

ของบสนับสนุนกลุม 

      2. ควรสรางชองทางการตลาดใหเพิ่มมากข้ึน โดยมีหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน 

 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

(กอนรวมกิจกรรม( 

คะแนนท่ีได 

(หลังรวมกิจกรรม( 

1  .ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน  45 31 35 

2  .การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน  12 4 5 

3 .การบริหารตลาด 9 5 5 

4  .การจัดการความรูและขอมูล  9 3 5 

5  .การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  12 8 8 

6  .การจัดการสินคาหรือบริการ  9 3 5 

7  .ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน  36 9 25 

รวม 132 73 88 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ปรับปรุง ปานกลาง 

 

 

                                               ช่ือ- นามสกุล .........วันนิสา  วงศษา......... ผูรายงาน 
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แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน )รอบท่ี 2 )  

13. ช่ือ วิสาหกิจชุมชนทํานาปลูกเผือก รหัสทะเบียน  1-19-06-06/1-0011 

ท่ีอยู 11 หมู 3 ตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 

แผนการพัฒนากิจการ ผลการพัฒนา 

1. พัฒนาสินคาแปรรูป 1. มีสินคาแปรรูปช้ินใหม 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ 2. มีบรรจุภัณฑ และสต๊ิกเกอรติดบรรจุภัณฑแบบ

ใหม 
      

-    รูปภาพการดําเนินการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลผลิต (Output) 

1. วิสาหกิจชุมชนไดพัฒนาสินคาใหม ไดแก ขาวสารไรซเบอรรี่แบบขัดสี ซึ่งมีความหอม นุม 

รับประทานงายกวาแบบไมขัดสี 

แบบรายงานอําเภอ 
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2. วิสาหกิจชุมชนไดพัฒนาบรรจุภัณฑใหมในสวนของกลองใสขนมเม็ดขนุนเปนแบบฝาล็อกใหมี

ความทันสมัยกวาแบบเดิมท่ีใชแม็คเย็บมุมกลอง และจัดทําสต๊ิกเกอรติดบรรจุภัณฑแบบใหม 

  

- ผลลัพธ (Outcome) 

1. สินคาเปนท่ีรูจักมากข้ึน เปนท่ีตองการของตลาด 

2. สมาชิกอยูดี กินดี เกิดความมั่นคงดานอาหารและรายได 

- ตัวช้ีวัด 

1. ผลิตภัณฑแปรรูปมียอดขายเพิ่มข้ึน 

2. สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน 

 -   ปญหา /อุปสรรค  

      1 . การแพรระบาดของโรคโควิด 19 

       2  .ตนทุนการผลิตสูงข้ึน  

      3 .งบประมาณท่ีจํากัด  

 

ขอเสนอแนะ 

     - อยากใหเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนมากข้ึนตามความเหมาะสม 

 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมวดท่ี คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

)กอนรวมกิจกรรม(  

คะแนนท่ีได 

)หลังรวมกิจกรรม( 

1. ผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 45 22 32 

2. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 12 4 8 

3. การบริหารตลาด 9 5 7 

4. การจัดการความรูและขอมูล 9 5 6 

5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 6 7 

6. การจัดการสินคาหรือบริการ 9 3 7 

7. ผลลัพธการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 36 19 24 

รวม 132 64 91 

ผลการประเมินอยูในระดับ   ตองปรับปรุง ปานกลาง 

                                               

                                                 ช่ือ- นามสกุล ....อุไรวรรณ โตสารเดช.... ผูรายงาน 

                                                                          )นางอุไรวรรณ โตสารเดช (  
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การสงเสรมิการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี  1  

*********************************************************** 
ช่ือเครือขายวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตวจากพืชไรบานหนองบอน 

เลขท่ี  21 / 1 หมูท่ี  9 ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 

ผูประสานงานเครือขายวิสาหกิจชุมชน นางมะยม  สมบูรณ  เบอรโทร 08 4775 6042   

1. แนวทางสงเสริมการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

เครือขายวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตวจากพืชไรบานหนองบอน เกิดจากการวมกลุมกันของ 2 

วิสาหกิจชุมชนคือ คือวิสาหกิจชุมชนบานหนองบอน และวิสาหกิจชุมชนโคนมบานหนองบอน โดยวิสาหกิจ

ชุมชนบานหนองบอน ซึ่งจะทํากิจกรรมคือ สมาชิกสวนใหญทําไรโดยเฉพาะขาวโพดช็อป ซึ่งคือขาวโพดตนสด

พรอมฝก มาผลิตเปนอาหารผสมรวม หรือ TMR สวนวิสาหกิจชุมชนโคนมบานหนองบอน ก็ผลิตน้ํานมโคเปน

หลัก ซึ่งปจจัยสําคัญของการผลิตน้ํานมโคก็คืออาหารโค จึงไดรวมมือกันระหวาง 2 กลุมวิสาหกิจชุมชน โดย

วิสาหกิจชุมชนบานหนองบอนจะผลิตอาหาร TMR ใหแก วิสาหกิจชุมชนโคนมบานหนองบอน โดยท้ัง 2 กลุม 

สามารถลดคาใชจายในการขนสงในการไปซื้อ-ขายท่ีอื่น และมั่นใจวามีอาหารใหโคนมแนนอน   
 

2 .วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายวิสาหกิจชุมชนท่ีเข็มแข็ง วิสาหกิจชุมชนบานหนองบอนมั่นใจวามีตลาด

รองรับผลผลิต และวิสาหกิจชุมชนโคนมบานหนองบอนก็มั่นใจวามีอาหารใหโคนมแนนอน 
 

3. กิจกรรมเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนบานหนองบอนผลิตอาหาร TMR และขายใหกับวิสาหกิจชุมชนโคนมบานหนองบอน 

ในราคาสมาชิก โดยลดคาขนสงเพราะทางวิสาหกิจชุมชนโคนมบานหนองบอนจะมารับสินคาเองโดยมีการตก

ลงราคา และปริมาณกัน 
 

4 .รูปแบบการดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนบานหนองบอนผลิตอาหาร TMR และขายใหกับวิสาหกิจชุมชนโคนมบานหนองบอน 

โดยมีการตกลงราคา และปริมาณในการซื้อขาย 
 

5. สรุปผลการดําเนินงานเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

เครือขายวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตวจากพืชไรบานหนองบอน จัดต้ังข้ึนเพื่อสงเสริมกิจการ

วิสาหกิจชุมชนใหยั่งยืน และตอเนื่องโดยวิสาหกิจชุมชนบานหนองบอนผลิตอาหาร TMR และขายใหกับ

วิสาหกิจชุมชนโคนมบานหนองบอน โดยมีการตกลงราคา และปริมาณในการซื้อขาย 
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6. ปญหา /อุปสรรค/ ขอเสนอแนะ 

- 
 

7. รายช่ือวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
 

อันดับท่ี ช่ือวิสาหกิจชุมชน ช่ือผูประสานงาน 

วิสาหกิจชุมชน 

เบอรโทรศัพท 

1 วิสาหกิจชุมชนบานหนองบอน นางอนันทญา  จันทรนอย  9351 1352 06 

2 วิสาหกิจชุมชนโคนมบานหนองบอน นางมะยม  สมบูรณ   6042 4775 08 
 

8. รูปภาพการดําเนินงานกิจกรรม  
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โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตนแบบ  

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด 
วันท่ี 21 มิถุนายน 2565  

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปเห็ดตําบลโคกแย อําเภอหนองแค  
และวิสาหกิจชุมชนกะหร่ีปบบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

 

  วันท่ี 21 มิถุนายน 2565   กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรจัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน 

ระดับจังหวัด ป 2565 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีแนวโนมการพัฒนาท่ียั่งยืน  

เปนตนแบบแกวิสาหกิจชุมชน ใหเกิดความมั่นคง รวมท้ังเปนการเผยแพรประชาสัมพันธเกียรติคุณ 

ของวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีผลงานดีเดนสูสาธารณชน โดยมีคณะทํางานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน  

ระดับจังหวัด ป พ .ศ . 2565 ลงพื้นท่ีคัดเลือก ณ วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปเห็ดตําบลโคกแย อําเภอหนองแค  

และวิสาหกิจชุมชนกะหรี่ปบบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
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  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตนแบบ  

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2565  

ณ วิสาหกิจชุมชนเพชรน้ําหนึ่งหมู 3 โปงเกตุ อําเภอมวกเหล็ก  
และวิสาหกิจชุมชนฟารมเห็ดบานดงน้ําฉา อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 

 

  วันท่ี 22 มิถุนายน 2565  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรจัดประกวดวิสาหกิจชุมชน 

ดีเดนระดับจังหวัด ป 2565 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีแนวโนมการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน เปนตนแบบแกวิสาหกิจชุมชน ใหเกิดความมั่นคง รวมท้ังเปนการเผยแพรประชาสัมพันธเกียรติคุณ 

ของวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีผลงานดีเดนสูสาธารณชน โดยมีคณะทํางานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน  

ระดับจังหวัด ป พ .ศ . 2565 ลงพื้นท่ีคัดเลือก ณ วิสาหกิจชุมชนเพชรน้ําหนึ่งหมู 3 โปงเกตุ อําเภอมวกเหล็ก  

และวิสาหกิจชุมชนฟารมเห็ดบานดงน้ําฉา อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 
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ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนนิงาน 

- การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 มีระยะเวลาการดําเนินงานคอนขางกระช้ัน

ชิด เนื่องจากไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการระดับประเทศชุดใหม ทําใหการดําเนินงานในงานในสวนภูมิภาคมี

คอนขางจํากัด 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร กอน - หลัง เขารวมโครงการ 

มิติดาน กอน หลัง 

1. มิติดานสังคม ไมมีความรู  ดานการบริหาร จัดการ

วิสาหกิจชุมชน 

มีความรูดานการบริหารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

2. มิติดานการมีสวน

รวม 

ตางคนตางทํา ตางคนตางขาย ไมไดมี

สวนรวมในการบริหารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชน 

เริ่มมีการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ 

แนวทางพัฒนา แกไข ปรับปรุง การ

ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมาก

ข้ึน  ดู ไ ด จ าก ผลของ กา รป ระ เมิ น

ศักยภาพท่ีเพิ่มข้ีน อยางนอย 1 ระดับ  

 (ดังตาราง) 

3. มิติดานรายได - วิสาหกิจ ชุมชนมีรายได ในภาพรวม

เพิ่มข้ึน (ดังตาราง)  
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  รายงานการจัดเก็บขอมูลรายไดวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
 

ช่ืออําเภอ ช่ือวิสาหกิจชุมชน 
ผลการประเมิน ผลประกอบกิจการ )รายได(  หมาย

เหตุ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

1. แกงคอย  วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผัก

ปลอดสารพิษบานถํ้าน้ําพุ 

ตําบลทับกวาง 

ปานกลาง ดี 10,000 20,000  

2. วังมวง วิสาหกิจชุมชนตะกราเชือกมัด

ฟาง หมู17 

ปานกลาง ดี 10,000 15,000  

3. หนองโดน วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบาน

มา 

ปานกลาง ดี 240,000 000,255   

4. หนองแค วิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปร

รูปสมุนไพร 

ปานกลาง ดี 8,000 10,000  

5. เมืองสระบุรี วิสาหกิจชุมชนชัยรังรองฟารม ปานกลาง ดี 30,000 50,000  

6. วิหารแดง วิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเห็ด

ปราณีต ฟารม 

ปานกลาง ดี 11,000 20,000  

7. เสาไห วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนา

โมเดล ตําบลมวงงาม 

ปานกลาง ดี 500 2,000  

8. พระพุทธบาท วิสาหกิจชุมชนเกษตรสรรพส่ิง

สระบุรี 

ปานกลาง ดี 30,000 35,000  

9. มวกเหล็ก วิสาหกิจชุมชนหนองยางเสือ ปานกลาง ดี 10,000 13,000  

10. หนองแซง วิสาหกิจชุมชนกลุมผู

เพาะเล้ียงหนูนาอําเภอหนอง

แซง 

ปานกลาง ดี 35,000 40,000  

11. เฉลิมพระเกียรติ วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผัก

ปลอดสารพิษบานแพะตีนดง 

ปรับปรุง ดี 8,000 10,000  

12. ดอนพุด วิสาหกิจชุมชนรานคาชุมชน 

หมู 3 ตําบลบานหลวง 

ปรับปรุง ปานกลาง 35,000 40,000  

13. บานหมอ วิสาหกิจชุมชนทํานาปลูก

เผือก 

ปรับปรุง ปานกลาง 200,000 210,000  

 

 

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

 

   


