
จุดอ่อน
1. วสช.ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม 

การจัดท าบัญชี และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
2. วสช.ส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเพ่ิมปริมาณ

การผลิต/ลดต้นทนุการผลิต 
3. สินค้า/บริการ ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านมาตรฐานรับรองของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
4. วสช.ส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการตลาด 
5. บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีอัตลักษณ์ ยังต้องการการพัฒนา

โอกาส
1. หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการปรับตัว 

ในการด าเนินกิจการ และรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน     
งบประมาณในการพัฒนาวสช. เพ่ือขับเคลื่อนให้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปได้

2. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนการขับเคลื่อน BCG 
3. ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ มีนโยบายสนับสนุน พัฒนา โปรโมท สินค้า

ของวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น
4. การส่งเสริมการลงทุนจากสถาบันการเงิน
5. การพัฒนากระบวนการผลิตและช่องทางการตลาด

จุดแข็ง
1. มีผู้น าที่เข้มแขง็ มีความเสียสละ ทุ่มเท 
2. มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ในการผลิตสินค้าและบริการ
3. มีสินค้า บริการ หลากหลาย ลดต้นทุนการผลิต
4. มีสมาชิกหลากหลายวัย สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นได้ 
5. สร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน และชุมชน
6. สมาชิกที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้

การวิเคราะห์ SWOT วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี   โทร 0-3623-0690 โดย นางสาวนฤมล  พุกพิกุล   วันท่ี 15 มกราคม 2565

อุปสรรค

1. มีคู่แข่งที่เป็นผูผ้ลติสินคา้บริการแบบเดียวกันจ านวนมาก 

2. ปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

3. สถานการณามในต่างประเทศ



วิสยัทศัน ์“ วิสาหกิจชมุชนมั่นคง เขม้แข็ง พึ่งตนเองไดอ้ยา่งยั่งยืน “ 

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระบุรี ระยะเวลา 5 ปี (2566 – 2570)

ระยะเวลา (ปี)

ความ
คาดหวงั

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ยกระดับ

การประกอบกิจการ 

0 1 2 3 4 5

ก.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี   โทร 0-3623-0690

เป้าหมาย
วสช.มีผลการประเมินศักยภาพ
อยู่ในระดับ ดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการวสช.
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้

กับสินค้าและบริการ และลด
ต้นทุนการผลิต

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาด

เป้าหมาย
วสช.มีผลการประเมินศักยภาพ
อยู่ในระดับ ดี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
20

เป้าหมาย
วสช.มีผลการประเมินศักยภาพ
อยู่ในระดับ ดี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
50

เป้าหมาย
วสช.มีผลการประเมินศักยภาพ
อยู่ในระดับ ดี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
70

เป้าหมาย
วสช.มีผลการประเมินศักยภาพอยู่
ในระดับดี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการวสช.
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้

กับสินค้าและบริการ และลด
ต้นทุนการผลิต

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาด

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการวสช.
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้

กับสินค้าและบริการ และลด
ต้นทุนการผลิต

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาด

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการวสช.
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้

กับสินค้าและบริการ และลด
ต้นทุนการผลิต

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาด

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการวสช.
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้

กับสินค้าและบริการ และลด
ต้นทุนการผลิต

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาด



โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ งบประมาณ
(บาท)

ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ตัวชี้วัด

โครงการยกระดับ
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสระบุรี

1. เพื่อยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนให้ด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี 
นวัตกรรมมาใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

วิสาหกิจชุมชนที่มีผลการ
ประเมินศักยภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง หรือต้อง
ปรับปรุง จ านวน 33 
แห่ง เกษตรกร 231 
ราย 

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการวสช.
1.1 อบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 
การจัดท าระบบการเงิน บัญชี งบดุลอย่างง่าย
1.2 ส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนากิจการวสช.และ
น าไปใช้ จ านวน 1 วัน 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการ
2.1 อบรมด้านการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มา
ใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ
2.2 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจชุมชน ให้ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 วัน
กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการตลาด
3.1 อบรมด้านการตลาด การเพ่ิมช่องการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการ จ านวน 1 วัน
กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ 
บรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของวสช.

260,000 
บาท

ผลผลิต 
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 33 แห่ง 
เกษตรกร 231 ราย ได้รับความรู้
และผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ผลลัพธ์ 
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 33 แห่ง 
เกษตรกร 200 ราย น าแผนพัฒนา
กิจการวสช. ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น
จากเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ตัวชี้วัด
วิสาหกิจชุมชน ทั้ง 33 แห่ง มีผล
การประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 80

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี   โทร 0-3623-0690

แผนงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทย
มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ท่ีต้องการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันท่ีสูงขึ้น โดย
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้ อง เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรท่ีมีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 ท่ีมุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ สามารถเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย บนพื้นฐานการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีในฐานะส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าท่ีในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และท าหน้าท่ีนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดย
ด าเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

2.1 เพื่อยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการประกอบกิจการ  
 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  
  3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร 
  - แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 3.3 แผนปฏิรูประเทศ - 
 3.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
 

4. เป้าหมายและสถานที่ด าเนินการ 
 4.1 วิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง หรือต้องปรับปรุง จ านวน 33 
แห่ง เกษตรกร 231 ราย 
 4.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย ในจังหวัดสระบุรี 
 
5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน 
  1.1 อบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี การจัดท าระบบการเงิน บัญชี งบดุลอย่างง่าย 



2 

  1.2 ส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนากิจการ วิสาหกิจชุมชนและน าไปใช้ จ านวน 1 วัน  
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และลดต้นทุนการผลิต 
  2.1 อบรมด้านการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มาใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ 
  2.2 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ให้ได้มาตรฐาน จ านวน 1 วัน 
กิจกรรมท่ี 3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 
  3.1 อบรมด้านการตลาด การเพิ่มช่องการจ าหน่ายสินค้าและบริการ จ านวน 1 วัน 
กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ บรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน 
 
6. งบประมาณ  
 งบประมาณจ านวน 260,000 บาท  
     - ด าเนินการจัดประชุมจ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
     - งบประมาณอ าเภอละ 20,000 บาท 
7. แผนการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน 
1.1 อบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 
การจัดท าระบบการเงิน บัญชี งบดุลอย่างง่าย 
1.2 ส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนากิจการ 
วิสาหกิจชุมชน และน าไปใช้ จ านวน 1 วัน 

            

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสนิค้าและบริการ และลดต้นทุนการผลิต 
2.1 อบรมด้านการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
มาใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ 
2.2 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจชุมชน ให้ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 วัน 

            

กิจกรรมที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 
3.1 อบรมด้านการตลาด การเพิ่มช่องการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการ จ านวน 1 วัน 

            

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ บรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน 
   สนับสนุนปัจจัยการผลิต             
8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ปีงบประมาณ 2566 
9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
    9.1 ผลผลิต (output) 
 วิสาหกิจชุมชน จ านวน 33 แห่ง เกษตรกร 231 ราย ได้รับความรู้และผ่านการอบรมตามหลักสูตร 
    9.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
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 วิสาหกิจชุมชน จ านวน 33 แห่ง เกษตรกร 231 ราย น าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
    9.3 ตัวชี้วัด  
 วิสาหกิจชุมชน ท้ัง 33 แห่ง มีผลการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 สามารถยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 วิสาหกิจชุมชนได้รับสนับสนุนและส่งเสริมการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการประกอบ
กิจการ 


