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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป จังหวัดสระบุรี 
 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรแปรรูป 
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คํานํา 

 

รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป จังหวัด

สระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงาน และเผย

แพร ประชาสัมพันธแกหนวยงาน องคกร สวนราชการและผูสนใจท่ัวไป โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนิน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูปของจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 รวมท้ังการดําเนินงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรฉบับนี้ จะเปน

ประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนผูท่ีสนใจท่ัวไป  

 

 

 

 

 

นฤมล พุกพิกุล 

 สิงหาคม 2565 
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สารบัญ 
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ผลการดําเนินงาน  
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- วิสาหกิจชุมชนเห็ดบานคลองไทร อ.วิหารแดง 22 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 34 

การเปล่ียนแปลงของเกษตรกร กอน - หลัง เขารวมโครงการ 35 
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บทสรุปผูบริหาร 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อ

สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป ท่ีไดดําเนินการ  

ณ วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ อ.พระพุทธบาท และวิสาหกิจชุมชนเห็ดบานคลองไทร อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 75,000 บาท โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การถายทอดความรูในดานการพัฒนา แปรรูป

ผลิตภัณฑ สินคาทางการเกษตร และสนับสนุนการปรับปรุงบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม โดดเดน เก็บรักษาได

นาน งายตอการขนสง ตรงตามความตองการของผูบริโภค 
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรแปรรูป 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ดานการเกษตร 

  - แผนแมบทยอย เกษตรแปรรูป 

 1.3 แผนปฏิรูประเทศ ดานเศรษฐกิจ 

 1.4 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ .ศ. 2548 มุงเนนให 

วิสาหกิจชุมชนสามารถนําวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชน

และสภาพทองถ่ินนั้น ๆ โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีหนาท่ีสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนความรู

เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิต     

และผลิตภัณฑ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแขงขันทางการตลาด เพื่อใหกิจการวิสาหกิจชุมชนมี       

ความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเปนการสรางรายได 

และเปนการสรางเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ีซึ่งผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนท่ีดีตองเปน    

Smart Product ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานท่ีปลอดภัย ตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอม ตอบสนองตอความตองการ

ของผูบรโิภค และมีศักยภาพในการแขงขันทางการตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนั้น ในการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนจึงจําเปนตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑเปนท่ีเช่ือถือ    

ของผูบริโภค มีการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท่ีทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด รวมถึงตองมี

การสงเสริมกิจกรรมดานการตลาดเพื่อพัฒนาสู การแขงขัน เปนตน ซึ่งจะมีสวนชวยในการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับภาคการเกษตร และสรางความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ใหกับวิสาหกิจชุมชนและประเทศไทย 

3. วัตถุประสงค 

3.1 พัฒนาความรูและทักษะดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และคุณภาพมาตรฐานสินคา

เกษตรแปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชน  

3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชน 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

4.1 วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ เลขท่ี 28 หมู 5 ตําบลหวยปาหวาย อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี   

4.2 วิสาหกิจชุมชนเห็ดบานคลองไทร เลขท่ี 441/7 หมูท่ี 9 ตําบลคลองเรือ อําเภอวิหารแดง จังหวัด

สระบุรี 
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5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

5.1 คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเปาหมายเขารวมโครงการฯ จังหวัดละ 2 แหง ตามเกณฑการคัดเลือกท่ี

กําหนด  

 5.2 อบรมพัฒนาทักษะดานการแปรรูปสินคาเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาด 

ใหกับวิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ 10 ราย จํานวน 1 วัน 

 5.2.1 จัดอบรมเนื้อหาวิชาการท่ีสอดคลองกับแผนความตองการการการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ของวิสาหกิจ ชุมชน ท่ีเข าร วมโครงการฯ พรอม ท้ัง จัดทําแผนความตองการการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ของวิสาหกิจชุมชนรวมกัน โดยมีการประเมินและวิเคราะหศักยภาพการตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ  

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และการตลาด 

5.2.2 สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรตามกําหนด 

 5.3 พัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป (2 แหง) 

5.3.1 ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวม

โครงการฯ ตามแผนความตองการการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน เชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑตนแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ  

การออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ/ฉลากสินคาตนแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เปนตน ท้ังนี้ใหเปนไปตาม

ระเบียบการเบิกจายของทางราชการ 

5.3.2 สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรตามกําหนด 

 

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. อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการแปรรูป

สินคาเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และ

การตลาด ใหกับวิสาหกิจชุมชน 

            

3. พัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป เชน 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ/

พัฒนากระบวนการผลิต/พัฒนามาตรฐานการผลิต

หรือผลิตภัณฑ การจัดทําบรรจุภัณฑ/ฉลากสินคา

ตนแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เปนตน 
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7. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต คุณภาพมาตรฐานการผลิต หรือ

บรรจุภัณฑ/ฉลากสินคา จํานวน 2 แหง 

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการพัฒนามีรายไดเพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ 10 (เปรียบเทียบกอนและ

หลังเขารวมโครงการฯ)  

 8.3 ตัวช้ีวัด  

  เชิงปริมาณ  

  วิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 แหง ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ฉลากสินคา 
 เชิงคุณภาพ  

 เกิดการสรางมูลคาเพิ่มจากการแปรรูปใหกับผลผลิตทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน ทําให 

วิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ 20 (เปรียบเทียบกอนและหลังเขารวม

โครงการฯ) 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  9.1 เกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรแปรรูปโดยการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  
  9.2 สินคาเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแขงขันทางการตลาดและเปนท่ียอมรับ
ของผูบริโภค  
  9.3 วิสาหกิจชุมชนมีรายไดมั่นคงอยางตอเนื่องจากการจําหนายผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป 
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี
  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  1) นายบรรจงศิลป  วุฒิอุทัย 
    ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  2) นางสาวนฤมล  พุกพิกุล 
    ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
  เบอรโทรศัพท 08 1239 2298    
  Email: saraburi@doae.go.th 

 

 

mailto:saraburi@doae.go.th
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ผลการดําเนินงาน (รอบท่ี 1) 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูปประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2565 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป 

กิจกรรมยอย : อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการแปรรูปสินคาเกษตร 

สวนที่ ตองใสขอมูลใ**) ขอมูลพืน้ฐานของวิสาหกิจชุมชน 1หครบถวน)  

1) ช่ือวิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ 

2) จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน     เมื่อวันท่ี 27 เดือน กันยายน  ป พ .ศ.  2560 

3) เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  1-19-09-01/1-0012 

4) ท่ีอยู /ท่ีต้ัง ของวิสาหกิจชุมชน 28 หมู 5  ต .หวยปาหวาย  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี  18120 

5) ประธานวิสาหกิจชุมชน  นางสาวธิติมา  ตะรุสะ 

    เลขประจําตัวประชาชน 3 1909 00219 843   เบอรโทรศัพท  08 9188 8845 

6) จํานวนสมาชิกกลุม 10  คน 

7  (ผลิตภัณฑของกลุม  

 7.1  (ผลิตภัณฑหลักของกลุม ไดแกเครื่องด่ืมกระชายผงชงด่ืมสําเร็จรูป  

 7.2  (ผลิตภัณฑรองของกลุม  ไดแก กาแฟกระชาย  

8) การจดทะเบียนนิติบุคคล 

 จดนิติบุคคลแลว ระบุช่ือ เลขทะเบียน 

 อยูระหวางดําเนินการขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ยื่นขอจดทะเบียนไปเมื่อวันท่ี .......เดือน..........พ.ศ......  

 ยังไมเปนนิติบุคคล แตมีความพรอมจะจดทะเบียนนิติบุคคลกอนดําเนินโครงการ 

9) ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ลาสุดป พ .ศ.  2564 

   ระดับปรับปรุง    ระดับปานกลาง            ระดับดี 

10) วิสาหกิจชุมชนเปนสมาชิกSME ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม )สสว(.หรือไม  

ไมเปน   
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เปน  ระบุ เลขทะเบียนสมาชิก SME C6219F00026764 

11) วิสาหกิจชุมชนเปนผูประกอบการอื่นดวยหรือไม )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

ไมเปน  กลุมแมบานเกษตรกร สหกรณ 

ผูประกอบการ OTOP กลุมแปลงใหญ   อื่น ๆ ระบุ..................................... 

 

สวนที่ รายไดของวิสาหกิจชุมชน/ขอมูลการเงิน 2 

1) แหลงเงินทุนสําหรับประกอบกิจการ )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

 ระดมทุนจากสมาชิก /หุน  หนวยงานภาครัฐ 

 เงินกู                    อื่นๆ )ระบุ............................(  

2) การชําระภาษีป 2563  

 มีการชําระภาษี จํานวน ...............บาท /ป 

 มีการยื่นแบบการเสียภาษี แตไมถึงเกณฑตองชําระ 

 มีการยื่นแบบการเสียภาษี มีรายไดเกินตองเสียภาษีแตไมไดไปชําระภาษี 

 ไมไดยื่นแบบการเสียภาษี และไมชําระภาษี 

3) การจางงาน )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

 จางสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจํานวน ..3  ...คน  

 จางบุคคลท่ีไมใชสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  จํานวน  .....คน  

ไมมีการจางงาน 
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4) วิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ในปงบประมาณ พ .ศ . 2564 – 

2565 

ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณท่ี

ไดรับ )บาท(  

หนวยงานท่ีสนับสนุน

งบประมาณ 

2564 

 

1.                - 

2. 

- - 

2565 

 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

และมาตรฐานสินคาเกษตรแปร

รูป 

37,500 กรมสงเสริมการเกษตร 

 

สวนที่ การตลาดของวิสาหกิจชุมชน/ขอมูลการผลติสินคา 3 

1) ความสามารถในการผลิตสินคา  

 ตลอดท้ังป   

เฉพาะเมื่อมีคําส่ังซื้อ /ส่ังลวงหนา  

ตามฤดูกาล 

 อื่น ๆ )ระบุ   ...........................................(  

2)มาตรฐาน /เครื่องหมายรับรองท่ีกลุมไดรับ  

 2.1  (ดานกระบวนการผลิต      

อย. ฮาลาล  มผช.อื่นๆ ระบุ ................. 

 2.2  (ดานตัวผลิตภัณฑ  

 Primary GM P GMP   HACCPอื่นๆ ระบุ ................. 
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3) การจําหนาย /การประชาสัมพันธ สินคา )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

3.1) ตลาดในประเทศคิดเปน 60.% 

หางสรรพสินคาระบุ ......................................... 

 โรงพยาบาลระบุ ......................................... 

อื่นๆ  ระบุ .........................................  

3.2) ตลาดตางประเทศ คิดเปน...........................% 

 ระบุประเทศ........................................  

สินคาท่ีสงออกคือ ………………………… 

3.3) ตลาดออนไลน คิดเปน 40 .%ระบุชองทางจําหนาย )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

Website ระบุ ................................................ 

Facebook ระบุ :สวนเพิม่บุญ.................. 

 Instagramระบุ ................................................ 

 Lineระบุ ..... @MeritGarden.................... 

อื่นๆ ระบุ ................................................ 

 

สวนที่ ผลการอบรมพฒันาทกัษะวิสาหกิจชุมชนดานการแปรรปูสนิคาเกษตร 4 

1) งบประมาณท่ีใชอบรม จํานวน .... 2,500  ...........บาท  

2) วันท่ีอบรม  ........ 22 ธันวาคม  2564........................... 

3) สถานท่ีจัดอบรม…ท่ีทําการวิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ เลขท่ี 28 หมู 5 ตําบลหวยปาหวาย  

อําเภอพระพุทธบาท     จังหวัดสระบุรี  

4) จํานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารับการอบรมจํานวน .........10(คน 10 ไมนอยกวา) คน ............. 

    โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้ 
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ลําดับ คํานํา 

หนาช่ือ 

ช่ือ – สกุลวิสาหกิจชุมชน  เลขประจําตัวประชาชน ท่ีอยูของผูเขารับการอบรม 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 นาย เฉลิม  เพ็ชรนอย 3101100271426 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 

2 นาย จํานง  ใจเกษม 3190900193194 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 

3 นาย ศตวรรษ  คําสุข 1199900486975 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 

4 นางสาว บุญชู  แสนโสตร 3190900219835 หวยปา

หวาย 

พระพุทธบาท สระบุรี 

5 นาง สมจิต  ดวงพรม 3190900219827 พระพุทธ

บาท 

พระพุทธบาท สระบุรี 

6 นาง สําราญ  ตะรุสะ 3190900219797 พระพุทธ

บาท 

พระพุทธบาท สระบุรี 

7 นางสาว ชัญญานุช  ลุดจํา 3521300110597 พระพุทธ

บาท 

พระพุทธบาท สระบุรี 

8 นาย พงษเทพ  ใจเกษม 3190900193216 พระพุทธ

บาท 

พระพุทธบาท สระบุรี 

9 นาย สายันต  ตะรุสะ 3190900251186 พระพุทธ

บาท 

พระพุทธบาท สระบุรี 

10 นางสาว ธิติมา  ตะรุสะ 3190900219843 หวยปา

หวาย 

พระพุทธบาท สระบุรี 

 

5) เนื้อหาหลักในการพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชน 

 5.1 การแปรรูปสินคาเกษตรและการตลาด 

 5. 2 การจัดทําแผนพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน 

           5 . 3 การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  
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6) แหลงวิทยากร )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

           เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตรหัวขอเรื่อง การแปรรูปสินคาเกษตรและการตลาด และการ

จัดทํา  แผนพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน 

           หนวยงานอื่น ระบุ ขาราชการบํานาญสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  หัวขอเรื่อง  

การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  

7) ภาพการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  รายงานแผนความตองการการพฒันาผลติภัณฑของวิสาหกิจชุมชน 5 

1) ผลิตภัณฑท่ีจะพัฒนาภายใตโครงการฯ  กระชายผงชงด่ืมสําเร็จรูป 

2)วัตถุดิบหลักท่ีใชผลิตผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ  (ตองเปนผลผลิตทางการเกษตร***) 

2.1) กระชายคิดเปน 80  % 

2.3) นํ้าตาลทรายแดง คิดเปน 20 % 

3)แหลงวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ   

  ผลิตเอง /ปลูกเอง/รับซื้อจากสมาชิก   

  ซื้อจากภายในชุมชน 

  ซื้อจากภายนอกชุมชน 
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4)กําลังการผลิตของผลิตภณัฑท่ีเขารวมโครงการฯ )หนวยตอป ( 1,000 กิโลกรัม/ป 

5) ช่ือตราสินคา )Brand ) (ถามี  .(สวนเพิ่มบุญ  

6) ดานท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน )สามารถเลือกดําเนินการครบหรือไมครบทุกดานก็ได(  

 

ระบดุานที่พฒันา ขอมูลวิสาหกิจชุมชน 

กอนการพฒันา 

แผนการพัฒนาผลิตภณัฑ 

ของวิสาหกิจชุมชน 

ประมาณ

การงบประมาณ

ที่ใช )บาท(  

1. ดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม 

 

แสดงภาพ 

ผลิตภัณฑเดิม 

 

 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ีจะ

สนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

2. ดาน

กระบวนการผลิต/

วัสดุอุปกรณ 

 

แสดงภาพ 

วัสดุอุปกรณเดิม  

 

 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ีจะ

สนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

3. ดานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ/

มาตรฐานการผลิต 

 

 

 

แสดงภาพ 

กอนการพัฒนา 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ีจะ

สนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 
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ระบดุานที่พฒันา ขอมูลวิสาหกิจชุมชน 

กอนการพฒันา 

แผนการพัฒนาผลิตภณัฑ 

ของวิสาหกิจชุมชน 

ประมาณ

การงบประมาณ

ที่ใช )บาท(  

 

 

3. ………………………………………… 

4. ดานบรรจุ

ภัณฑ /ฉลากสินคา  

 

 

 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ีจะ

สนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

   1. เปนซองซิปลอคสกรีน สะดวกใน

การขนสง 

   2. วัสดุมีนํ้าหนักเบา สะดวกตอการใช

งานและเก็บรักษา 

   3. มีรูปแบบทันสมัย 

35,000 

5. ดานอื่น ๆ   

แสดงภาพ 

กอนการพัฒนา 

 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ีจะ

สนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

รวมจํานวน )บาท(  )สามหม่ืนหาพันบาทถวน(  35,000 
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ผลการดําเนินงาน )รอบท่ี 2 ) 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2565 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป 

กิจกรรมยอย : พัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป 

 

สวนที่ ตองใสขอมูลให**) ขอมูลพืน้ฐานของวิสาหกิจชุมชน 1ครบถวน) 

1) ช่ือวิสาหกิจชุมชน …ภูริธาราพรรณ……………………………………………………..…… 

2) เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน .......1-19-09-01/1-0012......................................... 

3) ท่ีอยู /ท่ีต้ัง ของวิสาหกิจชุมชน ... 28 หมู 5 ตําบลหวยปาหวาย อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี........  

4  (ประธานวิสาหกิจชุมชน  ...นางสาวธิติมา  ตะรุสะ..............  

    เลขประจาํตัวประชาชน....3190900219843 ..........เบอรโทรศัพท..... 0891888845..... 

5) ผลิตภัณฑของกลุม 

     5.1) ผลิตภัณฑหลักของกลุม ไดแก  เคร่ืองด่ืมกระชายผงชงด่ืมสําเร็จรูป 

     5.2) ผลิตภัณฑรองของกลุม  ไดแก  กาแฟกระชาย 

 

สวนที่  2รายงานการสนบัสนนุตามแผนความตองการการพฒันาผลติภณัฑของวิสาหกิจชุมชน  

1) ผลการดําเนินงานตามแผนความตองการการพฒันาฯ 

     เปนไปตามแผน                          

  ไมเปนไปตามแผน  เพราะ............................................................... 

 

2) ผลการสนับสนนุตามแผนความตองการการพฒันาผลติภณัฑของวิสาหกิจชุมชน  

     ดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหม   ดานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ /มาตรฐานการผลิต  

  ดานกระบวนการผลิต /วัสดุอุปกรณ   ดานบรรจุภัณฑ/ฉลากสินคา  

            ดานอื่น ๆ )ระบุ................................ (   
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ระบดุานที่พฒันา ขอมูลกอนการพฒันา ขอมูลผลการพัฒนา 

 

งบประมาณที่ใช 

)บาท(  

1. ดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม 

 

แสดงภาพ 

ผลิตภัณฑเดิม 

 

 

 

 

แสดงภาพผลการพัฒนา 

ไมนอยกวา 4 รูป  

ตองเปนรปูที่สวยงาม นําไปใชตอได 

 

และอธิบายลักษณะการพัฒนา หรือวัสดุท่ี

สนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

............................................................ 

............................................................ 

 

2. ดาน

กระบวนการผลิต/

วัสดุอุปกรณ 

 

แสดงภาพ 

วัสดุอุปกรณเดิม  

 

 

 

 

แสดงภาพผลการพัฒนา 

ไมนอยกวา 4 รูป  

ตองเปนรปูที่สวยงาม นําไปใชตอได 

 

และอธิบายลักษณะการพัฒนา หรือวัสดุท่ี

สนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

............................................................ 

............................................................ 

 

3. ดานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ/

มาตรฐานการผลิต 

 

 

 

แสดงภาพ 

กอนการพัฒนา 

 

 

 

แสดงภาพผลการพัฒนา 

ไมนอยกวา 4 รูป  

ตองเปนรปูที่สวยงาม นําไปใชตอได 

 

และอธิบายลักษณะการพัฒนา หรือวัสดุท่ี

สนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

............................................................ 

............................................................ 
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ระบดุานที่พฒันา ขอมูลกอนการพฒันา ขอมูลผลการพัฒนา 

 

งบประมาณที่ใช 

)บาท(  

4. ดานบรรจุ

ภัณฑ /ฉลากสินคา  

แสดงภาพ 

บรรจุภัณฑ /ฉลากเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000 
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ระบดุานที่พฒันา ขอมูลกอนการพฒันา ขอมูลผลการพัฒนา 

 

งบประมาณที่ใช 

)บาท(  

 

 

 

 

 

 

 
  

 ไดรับการพัฒนาจากเดิม บรรจุในขวดแกว 

มีฝาปดสนิท เปนบรรจุในถุงซิปลอคสีขาว

แบบปดสนิท ดานในเปนอลูมิเนียมกัน

ความช้ืน  

ทําใหงายสะดวกตอการขนสง บรรจุงายข้ึน  

5. ดานอื่น ๆ   

แสดงภาพ 

กอนการพัฒนา 

 

 

 

 

แสดงภาพผลการพัฒนา 

ไมนอยกวา 4 รูป  

ตองเปนรปูที่สวยงาม นําไปใชตอได 

 

และอธิบายลักษณะการพัฒนา หรือวัสดุท่ี

สนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................. 

 

รวมงบประมาณที่ใชไป – สามหม่ืนหาพันบาทถวน - )บาท(  35,000 
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3) รายละเอียดของผลติภณัฑทีพ่ฒันาภายใตโครงการฯ  

 3.1  ช่ือผลิตภัณฑท่ีพัฒนาภายใตโครงการฯ )ระบุใหชัดเจน   ( เคร่ืองด่ืมกระชายผงชงด่ืมสําเร็จรูป 

  3.วัตถุดิบ 2หลักท่ีใชผลิตผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ  (ตองเปนผลผลิตทางการเกษตร***) 

3.2.1) กระชาย  คิดเปน 85 % 

3.2.3) นํ้าตาลทรายแดง คิดเปน 15% 

3.แหลงวัตถุดิบ 3หลักของผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ   

  ผลิตเอง /ปลูกเอง/รับซื้อจากสมาชิก ชวงเวลาเก็บเกี่ยว   ตลอดป    คิดเปน 40 % 

  ซื้อจากภายในชุมชน     คิดเปน 60 % 

  ซื้อจากภายนอกชุมชน   คิดเปน ..................% 

3. 4 การใชผลผลิตจากแปลงใหญมาพัฒนาผลิตภัณฑ  

  ไมใชผลผลิตจากแปลงใหญ   

  ใชผลผลิตจากแปลงใหญ  คิดเปน ..................%    

 3.5 กําลังการผลิตของผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ )หนวยตอป  ( 1000 – 10,000 ถุง./ป 

 3.6 ช่ือตราสินคา )Brand  (ของผลิตภัณฑท่ีพัฒนา   สวนเพิ่มบุญ  

 3.7 มาตรฐาน /เคร่ืองหมายรับรองท่ีไดรับ ของผลิตภัณฑท่ีพัฒนาภายใตโค รงการฯ )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

  ยังไมมี    อย .   ฮาลาล       มผช. 

  Primary GMP   GMP    HACCP         อื่นๆ ระบุ  

 3.8 ราคาจําหนายปลีกของผลิตภัณฑ   

   ราคา )กอนพัฒนาจากโครงการฯ(  200   บาทตอขวด ปริมาตร 150 กรัม 

       )หลังพัฒนาจากโครงการฯ(   220   บาทตอถุง    ปริมาตร 150 กรัม 

ผลิตภัณฑมีมลูคาเพิ่มข้ึน )ราคาหลังพฒันา - ราคากอนพฒันา(   จํานวน 3 0 บาท ตอหนวย  

3.9 เร่ืองราว )Story( ของผลิตภัณฑท่ีพัฒนาภายใตโครงการฯ 

วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ  มีกิจกรรมหลักคือ  การปลูกกระชาย  ซึ่งกระชายถือเปนพืชอัตลักษณ 

ทองถ่ินของตําบลหวยปาหวาย มีชาวบานในหมูบานบานหนองโปง มีการปลูกกันมาก ปกติจะขายสงใหพอคา

คนกลางท่ีมารับซื้อ และพอคาแมคาท่ีมาซื้อไปทําอาหาร ถามีปริมาณเยอะราคาก็จะถูกลง  

จึงทําใหทางกลุมมีแนวคิดท่ีจะนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา ดวยการแปรรูปเปนผงพรอมชงด่ืม เพื่อให

เหมาะกับวิถีชีวิตในปจจุบัน จากสรรพคุณของกระชายซึ่งเปนสมุนไพรท่ีดีมีประโยชนตอรางกาย ตามแนวทาง

แพทยแผนไทยถือวาเปน โสมไทย  ชวยในการปรับสมดุลของรางกาย กระชาย ถูกนํามาสกัดใชในลักษณะของ

ยา แตหากนํามาใชกินกันในอาหารท่ัวไป จะมีสรรพคุณดังนี้ 

• ใบกระชาย ใชบํารุงธาตุ แกโรคในปาก คอ ถอนพิษ แกโลหิตเปนพิษ 
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• เหงาและรากกระชาย แกบิด ขับปสสาวะ  

• เหงาใตดินกระชาย แกปวดทอง แกมวนทอง บํารุงกําลัง รักษาริดสีดวง 

 

ประโยชนของกระชายท่ีพบเห็นท่ัวไป 

• แกทองรวง แกทองอืด จุกเสียด  

• แกบิด แกริดสีดวง บํารุงหัวใจ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  

 

จุดเริ่มตนแปรรูปคือการทําน้ํากระชาย  ผสมน้ําผ้ึงมะนาว ในรูปแบบใสขวด  แตเนื่องจากมีขอจํากัดใน

เรื่องของระยะเวลาเก็บไดไมนาน และการเก็บรักษาตองอยูในตูเย็น ทางกลุมจึงมีแนวคิดในการแปรรูป

เปนแบบผงโดยเปนเครื่องด่ืมชนิดผงชงด่ืมสําเร็จรูป โดยใชเทคโนโลยีการฟรีตดรายท่ีทันสมัยมาชวยใน

การ ใหสามารถสะดวกในการบริโภค และเก็บไวไดนาน  โดยมีคุณคาทางสารอาหารถึง 90% ของแบบ

หัวสด  

ในการผลิตกระชายแบบผงชงด่ืมนั้นสามารถผลิตไดทีละ 150 กิโลกรัม ตามขนาดของเครื่องฟรีตดราย 

ซึ่งจะไดกระชายแหง 21 กิโลกรัม  คิดเปน 14 % ซึ่งผงกระชายจะมีความเขมขนมาก และนํามาบดกระ

เอียดผสมกับน้ําตาลทรายออแกนิค ของวังขนานซึ่งไดรับรองตามมาตาฐาน ตามอัตราสวนสูตร เมื่อ

ผสมเสร็จจะนํามาแพ็คใสซอง และบรรจุเปนรูปแบบกลอง และมีการพัฒนาในรูปแบบใหมคือ แบบตักชง 

บรรจุในซองซิปลอคปดสนิท  และไดรับรองมาตรฐาน อย  .จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  
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ผลการดําเนินงาน )รอบท่ี 1 ) 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2565 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป 

กิจกรรมยอย : อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการแปรรูปสินคาเกษตร 

สวนที่ ตองใสขอมูลให**) ขอมูลพืน้ฐานของวิสาหกิจชุมชน 1ครบถวน(……………………………………………………. 

1) ช่ือวิสาหกิจชุมชน ……เห็ดบานคลองไทร………………………………………………………………… 

2) จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน     เมื่อวันท่ี.....3 .........เดือน...กุมภาพันธ ป พ.ศ. 2555..... 

3) เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน .....1-19-04-03/1-0006.................................................................. 

4) ท่ีอยู /ท่ีต้ัง ของวิสาหกิจชุมชน .. 441/7 หมูท่ี 9 ตําบลคลองเรือ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

5) ประธานวิสาหกิจชุมชน /นาง/นาย)นางสาว.........................................................แชมประเสริฐ...พยุง... ( 

    เลขประจาํตัวประชาชน....1-1904-00045-23-8 ...............เบอรโทรศัพท..... 098-651-4256.............. 

6) จํานวนสมาชิกกลุม ...13 ...คน  

7  (ผลิตภัณฑของกลุม  

     7.1) ผลิตภัณฑหลักของกลุม ไดแก ...เห็ดหลินจือ , เห็ดถังเชา.... 

     7.2) ผลิตภัณฑรองของกลุม  ไดแก .....กอนเช้ือเห็ดชนิดตางๆ....  

8) การจดทะเบียนนิติบุคคล 

          จดนิติบุคคลแลว ระบุช่ือ ......................................................เลขทะเบียน.................................................  

          อยูระหวางดําเนินการขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ย่ืนขอจดทะเบียนไปเมื่อวันท่ี .......เดือน..........พ.ศ......  

          ยังไมเปนนิติบุคคล แตมีความพรอมจะจดทะเบียนนิติบุคคลกอนดําเนินโครงการ 

9) ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ลาสุดป พ .ศ............................  

            ระดับปรับปรุง                ระดับปานกลาง                 ระดับดี 

10) วิสาหกิจชุมชนเปนสมาชิก SME ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม )สสว(.  หรือไม    

 ไมเปน      
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 เปน  ระบุ เลขทะเบียนสมาชิก SME ................................................ 

11) วิสาหกิจชุมชนเปนผูประกอบการอื่นดวยหรือไม )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

 ไมเปน      กลุมแมบานเกษตรกร  สหกรณ 

 ผูประกอบการ OTOP     กลุมแปลงใหญ    อื่น ๆ ระบุ..................................... 

สวนที่ ...............................................................................................รายไดของวิสาหกิจชุมชน/ขอมูลการเงิน 2 

1) แหลงเงินทุนสําหรับประกอบกิจการ )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

 ระดมทุนจากสมาชิก /หุน         หนวยงานภาครัฐ 

 เงินกู                    อื่นๆ )ระบุ............................(  

2) การชําระภาษีป 2563  

 มีการชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท/ป 

 มีการย่ืนแบบการเสียภาษี แตไมถึงเกณฑตองชําระ 

 มีการย่ืนแบบการเสียภาษี มีรายไดเกินตองเสียภาษีแตไมไดไปชําระภาษี 

 ไมไดย่ืนแบบการเสียภาษี และไมชําระภาษี 

3) การจางงาน )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(  

 จางสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  จํานวน ....5  ..........คน  

 จางบุคคลท่ีไมใชสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  จํานวน ..3  ...คน  

 ไมมีการจางงาน 

4) วิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในปงบประมาณ พ .ศ . 2564 – 2565 

ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณท่ี

ไดรับ )บาท(  

หนวยงานท่ีสนับสนุน

งบประมาณ 

2564 

 

1.                - 

2. 

- - 
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2565 

 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

และมาตรฐานสินคาเกษตรแปร

รูป 

37,500 กรมสงเสริมการเกษตร 

 

สวนที่ ................................................................................การตลาดของวิสาหกิจชุมชน/ขอมูลการผลติสินคา 3 

1) ความสามารถในการผลิตสินคา  

 ตลอดท้ังป   

 เฉพาะเมื่อมีคําสั่งซื้อ /สั่งลวงหนา  

 ตามฤดูกาล 

 อื่น ๆ )ระบุ   ...........................................(  

2) มาตรฐาน /เคร่ืองหมายรับรองท่ีกลุมไดรับ  

 2.1  (ดานกระบวนการผลิต         

  อย.          ฮาลาล            มผช.             อื่นๆ ระบุ ................. 

 2.2  (ดานตัวผลิตภัณฑ              

  Primary GMP      GMP           HACCP          อื่นๆ ระบุ ................. 

สวนที่ ...................................................ผลการอบรมพฒันาทกัษะวิสาหกิจชุมชนดานการแปรรปูสนิคาเกษตร 4 

1) งบประมาณท่ีใชอบรม  จํานวน .......2,500  ...บาท  

2) วันท่ีอบรม   ... 17 ธันวาคม 2564.......................................... 

3) สถานท่ีจัดอบรม ……ท่ีทําการกลุมวิสาหกิจชุมชนบานคลองไทร…ต .คลองเรือ อ.วิหารแดง …จ .สระบุรี ..…… 

4) จํานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารับการอบรม จํานวน  10 คน (คน 10 ไมนอยกวา) 

    โดยมีรายช่ือ ดังตอไปน้ี 
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ลําดับ คํานํา 

หนาช่ือ 

ช่ือ – สกุล  วิสาหกิจ

ชุมชน 

เลขประจําตัวประชาชน ท่ีอยูของผูเขารับการอบรม 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 นาง สมพร แชมประเสริฐ 3-1999-00321-47-6 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 

2 นาย หยุด แชมประเสริฐ 3-6705-01200-74-5 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 

3 นาย วชิระ ปาวา 1-8399-00296-53-3 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 

4 นางสาว พยุง แชมประเสริฐ 1-1904-00045-23-8 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 

5 นาย เจริญยุทธ คงสมศรี 1-1997-00070-62-7 หนองปลิง หนองแค สระบุรี 

6 นาง ธัญลักษณ พุกมา 3-3209-00166-76-4 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 

7 นางสาว พยงค แชมประเสริฐ 1-1007-00257-35-4 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 

8 นาง รุงอรุณ โกศลจิต 1-1904-90002-09-2 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 

9 นาง บรรลุ หองกระจก 3-1904-00078-31-1 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 

10 นางสาว หน่ึงฤทัย ขํากระจาง 1-1999-00062-27-0 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 

 

5) เน้ือหาหลักในการพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชน  

 5.1 แนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

 5. 2 การพัฒนาทักษะดานการแปรรูปสินคาเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ  

   5 . 3 การตลาดของสินคาวิสาหกิจชุมชน  

6) แหลงวิทยากร )ตอบไดมากกวา 1 ขอ(   

   เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตร   หัวขอเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

   หนวยงานอื่น ระบุ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มก.  หัวขอเร่ือง การพัฒนาทักษะดาน

การแปรรูปสินคาเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจภุัณฑ 

7) ภาพการอบรม 
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สวนที่  ......................................................รายงานแผนความตองการการพฒันาผลติภัณฑของวิสาหกิจชุมชน 5 

1) ผลิตภัณฑท่ีจะพัฒนาภายใตโครงการฯ ..ผลิตภัณฑอาหารเสริม (แคปซูลหลินจือ) 

2) วัตถุดิบหลักท่ีใชผลิตผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ  (ตองเปนผลผลิตทางการเกษตร***) 

2.1) ....เห็ดหลินจือ....................    คิดเปน .....80.......% 

2.3) .....มะขามปอมสกัด................  คิดเปน ......20.......% 

3) แหลงวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ   

  ผลิตเอง /ปลูกเอง/รับซื้อจากสมาชิก   

  ซื้อจากภายในชุมชน 

  ซื้อจากภายนอกชุมชน 

4) กําลังการผลิตของผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ )หนวยตอป ( …300 กระปุก../ป 

5) ช่ือตราสินคา )Brand ) (ถามี.....( Mr.Yood  Brand................ 
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6) ดานท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน  )สามารถเลือกดําเนินการครบหรือไมครบทุกดานก็ได(  

ระบดุานที่

พฒันา 

ขอมูลวิสาหกิจชุมชน 

กอนการพฒันา 

แผนการพัฒนาผลิตภณัฑ 

ของวิสาหกิจชุมชน 

ประมาณ

การงบประมาณ

ที่ใช )บาท(  

1. ดานการ

พัฒนา

ผลิตภัณฑใหม 

 

แสดงภาพ 

ผลิตภัณฑเดิม 

 

 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ี

จะสนับสนุน หรือวิธีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

2. ดาน

กระบวนการ

ผลิต /วัสดุ

อุปกรณ 

 

แสดงภาพ 

วัสดุอุปกรณเดิม  

 

 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ี

จะสนับสนุน หรือวิธีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

3. ดานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ/

มาตรฐานการ

ผลิต 

 

 

 

แสดงภาพ 

กอนการพัฒนา 

 

 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ี

จะสนับสนุน หรือวิธีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 
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ระบดุานที่

พฒันา 

ขอมูลวิสาหกิจชุมชน 

กอนการพฒันา 

แผนการพัฒนาผลิตภณัฑ 

ของวิสาหกิจชุมชน 

ประมาณ

การงบประมาณ

ที่ใช )บาท(  

4. ดานบรรจุ

ภัณฑ /ฉลาก

สินคา 

 

แสดงภาพ 

บรรจุภัณฑ /ฉลากเดิม  

 

 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ี

จะสนับสนุน หรือวิธีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

 

1. ออกแบบฉลากสินคาใหมีความ

นาสนใจมากข้ึน 

2. ใสตราโลโกกลุมวิสาหกิจชุมชน 

และกรมสงสริมการเกษตร 

3. ฉลากสินคาท่ีทําข้ึนใชสําหรับ

ใชในชวงเทศกาลสําคัญ 

35,000 บาท 

5. ดานอื่น ๆ   

แสดงภาพ 

กอนการพัฒนา 

 

 

 

อธิบายการพัฒนา หรือระบุวัสดุท่ี

จะสนับสนุน หรือวิธีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

รวมจํานวน 35,000 บาท )สามหม่ืนหาพนับาทถวน(   
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wfh 

แบบรายงานผลการดําเนินงาน )รอบท่ี 2 ) 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2565 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป 

กิจกรรมยอย : พัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป 

จํานวน 2 วิสาหกิจชุมชน/จังหวัด  

 

จังหวัด .....สระบุรี........................................  

 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน **)ตองใสขอมูลใหครบถวน(  

1) ช่ือวิสาหกิจชุมชนเห็ดบานคลองไทร 

2) เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 1-19-04-03/1-0006 

3) ท่ีอยู /ท่ีต้ัง ของวิสาหกิจชุมชน 441/7 หมูท่ี 9 ตําบลคลองเรือ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

4) ประธานวิสาหกิจชุมชน (นาย/นาง/นางสาวพยุง แชมประเสริฐ ( 

        เลขประจําตัวประชาชน    1-1904-00045-23- 8    เบอรโทรศัพท  098 -651-4256 

5) ผลิตภัณฑของกลุม 

     5.1) ผลิตภัณฑหลักของกลุม ไดแก  เห็ดหลินจือ, เห็ดถังเชา 

     5.2) ผลิตภัณฑรองของกลุม  ไดแก  กอนเช้ือเห็ดชนิดตางๆ 

 

สวนท่ี 2 รายงานการสนับสนุนตามแผนความตองการการพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน  

1) ผลการดําเนินงานตามแผนความตองการการพัฒนาฯ 

     เปนไปตามแผน                          

  ไมเปนไปตามแผน  เพราะ............................................................... 

 

2) ผลการสนับสนุนตามแผนความตองการการพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน  

     ดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหม   ดานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ /มาตรฐานการผลิต  

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
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  ดานกระบวนการผลิต /วัสดุอุปกรณ   ดานบรรจุภัณฑ/ฉลากสินคา  

            ดานอื่น ๆ )ระบุ................................ (   

 

ระบุดานท่ีพัฒนา ขอมูลกอนการพัฒนา ขอมูลผลการพัฒนา 

 

งบประมาณท่ี

ใช )บาท(  

1. ดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม 

 

แสดงภาพ 

ผลิตภัณฑเดิม 

 

 

 

 

แสดงภาพผลการพัฒนา 

ไมนอยกวา 4 รูป  

ตองเปนรูปท่ีสวยงาม นําไปใชตอได 

 

และอธิบายลักษณะการพัฒนา หรือวัสดุ

ท่ีสนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

............................................................ 

............................................................ 

 

2. ดาน

กระบวนการ

ผลิต /วัสดุอุปกรณ  

 

แสดงภาพ 

วัสดุอุปกรณเดิม  

 

 

 

 

แสดงภาพผลการพัฒนา 

ไมนอยกวา 4 รูป  

ตองเปนรูปท่ีสวยงาม นําไปใชตอได 

 

และอธิบายลักษณะการพัฒนา หรือวัสดุ

ท่ีสนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

............................................................ 

............................................................ 

 

3. ดานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ/

มาตรฐานการ

ผลิต 

 

 

 

แสดงภาพ 

กอนการพัฒนา 

 

 

แสดงภาพผลการพัฒนา 

ไมนอยกวา 4 รูป  

ตองเปนรูปท่ีสวยงาม นําไปใชตอได 
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ระบุดานท่ีพัฒนา ขอมูลกอนการพัฒนา ขอมูลผลการพัฒนา 

 

งบประมาณท่ี

ใช )บาท(  

 

 

 

 

 

และอธิบายลักษณะการพัฒนา หรือวัสดุ

ท่ีสนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

............................................................ 

............................................................ 

 

 

4. ดานบรรจุ

ภัณฑ /ฉลาก

สินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000 
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ระบุดานท่ีพัฒนา ขอมูลกอนการพัฒนา ขอมูลผลการพัฒนา 

 

งบประมาณท่ี

ใช )บาท(  

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบฉลากสินคาและบรรจุภัณฑให

มีความนาสนใจ และดึงดูดกลุมลูกคามาก

ข้ึน ไดใสตราสัญลักษณกรมสงเสริม

การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนเขาไปบน

ฉลากสินคาและกลองบรรจุภณัฑ เปนการ

เพิ่มเร่ืองราวท่ีมาของผลิตภัณฑ ทําให

ผลิตภัณฑมีความนาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน และ

มีสวนชวยเพิ่มมูลคาของสินคา 

- เหมาจัดทํากลองบรรจุภัณฑ      

ขนาด 2 .29 × 2.29 × 3. 49 น้ิว จํานวน  

2, 000  กลอง  

- จางเหมาจัดทําสต๊ิกเกอรฉลากสินคา

ขนาด 4 .9  × 17. 3 จําน วน  2, 250   ช้ิน  

5. ดานอื่น ๆ  แสดงภาพ 

กอนการพัฒนา 

 

 

 

แสดงภาพผลการพัฒนา 

ไมนอยกวา 4 รูป  

ตองเปนรูปท่ีสวยงาม นําไปใชตอได 

 

และอธิบายลักษณะการพัฒนา หรือวัสดุ

ท่ีสนับสนุน หรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

............................................................ 

 

 

รวมงบประมาณท่ีใชไป )สามหม่ืนหาพันบาทถวน(  35,000 
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3) รายละเอียดของผลิตภัณฑท่ีพัฒนาภายใตโครงการฯ  

 3.1  ช่ือผลิตภัณฑท่ีพัฒนาภายใตโครงการฯ )ระบุใหชัดเจน (แคปซูลเห็ดหลินจือแดง  

  3. 2วัตถุดิบหลักท่ีใชผลิตผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ  (ตองเปนผลผลิตทางการเกษตร***) 

3.2.1) เห็ดหลินจือ  คิดเปน  80 % 

3.2.3) มะขามปอมสกัด คิดเปน  20% 

3.แหลงวัตถุดิบ 3หลักของผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ   

  ผลิตเอง /ปลูกเอง/รับซื้อจากสมาชิก ชวงเวลาเก็บเก  ี่ยว ตลอดป คิดเปน 80% 

  ซื้อจากภายในชุมชน     คิดเปน ..................% 

  ซื้อจากภายนอกชุมชน   คิดเปน ..................% 

3. 4 การใชผลผลิตจากแปลงใหญมาพัฒนาผลิตภัณฑ  

  ไมใชผลผลิตจากแปลงใหญ   

  ใชผลผลิตจากแปลงใหญ  คิดเปน ..................%    

 3.5 กําลังการผลิตของผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ )หนวยตอป ( 300 กระปุก /ป  

 3.6 ช่ือตราสินคา )Brand  (ของผลิตภัณฑท่ีพัฒนา Mr.Yood  Brand. 

 3.7 มาตรฐาน /เครื่องหมายรับรองท่ีไดรับ ของผลิตภัณฑท่ีพัฒนาภายใตโครงการฯ  )ตอบไดมากกวา 

1 ขอ(  

  ยังไมมี    อย .   ฮาลาล       มผช. 

  Primary GMP   GMP    HACCP        อื่นๆ ระบุ 

.Natural Product 

 3.8 ราคาจําหนายปลีกของผลิตภัณฑ   

   ราคา )กอนพัฒนาจากโครงการฯ........( 300 .......บาทตอหนวย...กระปุก  

       )หลังพัฒนาจากโครงการฯ........( 350 ........บาทตอหนวย..กระปุก.  

ผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มข้ึน )ราคาหลังพัฒนา - ราคากอนพัฒนา(   จํานวน ....50 ..บาทตอ

หนวย..กระปุก  

3.9 เรื่องราว )Story( ของผลิตภัณฑท่ีพัฒนาภายใตโครงการฯ 

ศูนยเรียนรูเห็ดครบวงจรบานคลองไทร กอต้ังเมื่อป 2544 เกิดจากการรวมกลุมกันภายใน

ครอบครัว โดยเริ่มจากการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน เนื่องจากในอําเภอวิหารแดงมีการเพาะเห็ดจํานวน

มาก และเริ่มนําเขาพันธุเห็ดชนิดตางๆ เขามาปลูก เชน เห็ดโคนญี่ปุน เห็ดหลินจือ เห็ดถังเชา จาก

ประเทศจีน รวมถึงการทํากอนเชื อเห็ด และทางกลุมไดจดเปนวิสาหกิจชุมชนเห็ดบานคลองไทร เม่ือป 
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2552 หลังจากนั้นทางกลุมไดมีการศึกษาดูงาน พัฒนาการปลูกเห็ดแบบยั่งยืน ตอมากลุมไดรวมมือกับ

ผูเช่ียวชาญในผลิตอาหารเสริมจากเห็ดหลินจือแดง เพื่อใหงายตอการบริโภคมากข้ึน และตอบโจทย

ลูกคาท่ีร ักสุขภาพ 

 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 

 เนื่องจากผลิตภัณฑของกลุมเปนอาหารเสริมฉลากและบรรจุภัณฑ ตองใสวันท่ีผลิตและหมดอายุ โดย

ในการผลิตนั้นจะตองส่ังผลิตฉลากและบรรจุภัณฑครั้งเดียว ไมสามารถแยกผลิตได ทําใหตองเวนในสวนของ

วันท่ีผลิตและหมดอายุไว ใหทางกลุมใสเพิ่มเติมเอง 
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การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร กอน - หลัง เขารวมโครงการ 

1. วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุร ี

 

ผลที่ไดรบั 

จากการเขารวมโครงการฯ 

หนวย กอนเขารวม

โครงการ 

)1( 

หลังเขารวม

โครงการ 

)2( 

เปรียบเทียบ 

กอนหลังเขารวม

โครงการ 

ชอง )2( - )1( 

1. รายไดจากการจําหนายสินคา

ของวิสาหกิจชุมชน  

บาท /ป  200,000 210,000 10,000 

2. มูลคาการจางงาน  บาท /ป  10,800 10,800 0 

3. มูลคาการลดตนทุน  บาท /ป  - 35,000 35,000 

4. การจางงานสมาชิก /คนใน

ชุมชน  

คน /ป  7 7 - 

รวม 215,800 255,800 40,000 

 

2. วิสาหกิจชุมชนเห็ดบานคลองไทร อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุร ี

  

 

ผลท่ีไดรับ 

จากการเขารวมโครงการฯ 

หนวย กอนเขารวม

โครงการ 

)1( 

หลังเขารวม

โครงการ 

)2( 

เปรียบเทียบ 

กอนหลังเขารวม

โครงการ 

ชอง )2( - )1( 

1. รายไดจากการจําหนาย

สินคาของวิสาหกิจชุมชน  

บาท /ป  90,000 105,000 15,000 

2. มูลคาการจางงาน  บาท /ป  - - - 

3. มูลคาการลดตนทุน  บาท /ป  - 35,000 35,000 

4. การจางงานสมาชิก /คนใน

ชุมชน  

คน /ป  - - - 

รวม 90,000 145,000 50,000 

 

 

         

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


