
77 

 

คู่มือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดนครพนม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านการเกษตร 
  - แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
 1.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มุ่งเน้นให้วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและ
สภาพท้องถิ่นนั้น ๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิต     
และผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแข่งขันทางการตลาด เพ่ือให้กิจการวิสาหกิจชุมชน 
มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นการสร้างรายได้ 
และเป็นการสร้างเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนที่ดีต้องเป็น    
Smart Product ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ในการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจึงจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นที่เชื่อถือ    
ของผู้บริโภค มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงต้องมี
การส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดเพ่ือพัฒนาสู่การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ภาคการเกษตร และสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ให้กับวิสาหกิจชุมชนและประเทศไทย 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 พัฒนาความรู้และทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้า

เกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน  
3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่ง  

5. กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
5.1 คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง โดยมีการประเมินและ

วิเคราะห์ศักยภาพการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และการตลาด พร้อมทั้ง
จัดทำแผนความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและจัดส่งให้กรมฯ 
 5.2 อบรมพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
ให้กับวิสาหกิจชุมชน  
 5.2.1 อบรมเนื้อหาวิชาการที่สอดคล้องกับแผนความต้องการการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ 10 ราย จำนวน 1 วัน 

5.2.2 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด 
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 5.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (2 แห่ง) 
5.3.1 ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ เข้าร่วม

โครงการฯ ตามแผนความต้องการการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน เช่น การซ่อมแซมสถานที่ผลิต การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ การออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้าต้นแบบเพ่ือทดสอบทางการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ 

5.3.2 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามกำหนด 

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. อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูป
สินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
การตลาด ให้กับวิสาหกิจชุมชน 

            

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/
พัฒนากระบวนการผลิต/พัฒนามาตรฐานการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ การจัดทำบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า
ต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เป็นต้น 

            

 

7. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 8.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และ
การตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ  5,000 บาท (อำเภอเบิกจ่าย) 
 8.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ  70,000 บาท (อำเภอเบิกจ่าย) 
9. ผลผลิต ผลลพัธ์ ตัวช้ีวัด 
 ๙.1 ผลผลิต (output) 

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 แห่ง 
 ๙.2 ผลลัพธ์ (outcome) 

วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (เปรียบเทียบก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการฯ)  
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 ๙.3 ตัวช้ีวัด  
       -เชิงปริมาณ วิสาหกิจชมุชน จำนวน 2 แห่ง ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า 
        -เชิงคุณภาพ เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปใหก้ับผลผลิตทางการเกษตรของวสิาหกิจชุมชน 
ทำให้วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (เปรียบเทียบก่อนและหลัง 
เข้าร่วมโครงการฯ) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปโดยการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
  10.2 สินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค  
  10.3 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้ม่ันคงอย่างต่อเนื่องจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 

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