
73 

 

คู่มือโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จงัหวัดนครพนม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ความสอดคล้อง 
  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร 
   - แผนแม่บทย่อย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
  1.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทย 
มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน ที่ต้องการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น  
โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง  
วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกร  
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มี กลไกในการดูแลให้ เกษตรกร 
ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร 
แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ สามารถเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย บนพื้นฐานการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่  
ในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือกำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
ทำหน้าที่นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นกิจการ  
ที่มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ  .ศ . 2548  
ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
 3.3 เพ่ือยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
4.1 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 120 ราย (วิสาหกิจชุมชน 12 แห่ง)  
4.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย 

5. กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
 5.1 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 เพ่ือให้ เกิดนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงติดตาม 
ผลการดำเนินงาน ได้แก่ 
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 5.1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพ่ือกำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดเป็นอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอแนะ
แนวทาง/ปัญหาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 5.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัด คณะกรรมการสรรหา 
กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด เพ่ือผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดวางไว้ รวมถึงดำเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย  
โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่และ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 
 5.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 120 ราย /

วิสาหกิจชุมชน 12 แห่ง)  สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ           
เพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดย 

  1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำ
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพในระดับปานกลาง
และระดับปรับปรุง เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาและนำไปจัดทำแผนพัฒนากิจการ โดยเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงาน  

  2) สำนักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
ที่ได้ดำเนินการตามข้อ 1) เพ่ือให้เกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  

  3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอีกครั้งหลังสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 2) และ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 1 เครือข่าย) 
   สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น สนับสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย สนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมอื่น ๆ ของเครอืข่าย และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย  

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
 ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพใน

การบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชน
อ่ืน ๆ หรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้  ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน  

5.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและ

วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับดำเนินงานรับจดทะเบียนเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน 
 
 

 



75 

 

6. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

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. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

            

1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชนจังหวัด             
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวัด
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน หรือ
คณะทำงานท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด หรือประชุม 

            

2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน             
 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชน             
  1) การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน 

            

  2) การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ 
ตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

            

 2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน             
   สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน             
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ             
  ประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัจังหวัด             
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน             
 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน             
 

7. ระยะเวลา 
เดือนตุลาคม 2564 –  เดือนกรกฎาคม 2565 

8. งบประมาณรวมทัง้สิ้น 202,650 บาท (สองแสนสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 8.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด งบประมาณ  32,400 บาท (จังหวัดเบิกจ่าย) 
 8.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ  15,250 บาท (อำเภอเบิกจ่าย) 
 8.3 ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ  48,000 บาท 
(อำเภอเบิกจ่าย) 
 8.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือยกระดับวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
งบประมาณ  72,000 บาท (อำเภอเบิกจ่าย) 
 8.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ  5,000 บาท  (จงัหวัดเบิกจ่าย) 
 8.6 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด งบประมาณ  6,000 บาท (จังหวัดเบิกจ่าย) 
 8.7 สนับสนุนค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ  
24,000 บาท (จังหวัดเบิกจ่าย) 
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9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 9.1 ผลผลิต (output) 
 1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 120 ราย (วิสาหกิจชุมชน 12 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้  
ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน  
 2. สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย ได้รับการพัฒนาความรู้ในการดำเนินกิจกรรม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 9.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน ทำให้
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
 2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของวิสาหกิ จชุมชน 
ที่อยู่ภายใต้เครือข่าย ร่วมทั้งสามารถวางแนวทางการแก้ไขปญัหาของวิสาหกิจชุมชนได้ 
 9.3 ตัวช้ีวัด  
       -เชิงปริมาณ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 120 ราย (วิสาหกิจชุมชน 12 แห่ง) ได้รับความรู้เพ่ือใช้ใน 
การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
      -เชิงคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนากิจการ และดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย 
ให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างวิสาหกิจชุมชนและชุมชนที่เกีย่วข้อง 

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
      นางเชาวณีย์  ศิริสาคร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
      โทรศัพท์ 042-511276      E-mail: nakhonphanom@doae.go.th 
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