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โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว ต าบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) สู่ธุรกิจชุมชนมืออาชีพ  

 
 

1. หลักการและเหตุผล:  
จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ การเกษตรสร้างมูลค่า ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย  เกษตรแปรรูป 
ที่เป็นการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มี
คุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ซึ่งการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว จะมีกลไกในการขับเคลื่อนที่
ส าคัญในระบบเศรษฐกิจชุมชน ก็คือ วิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนสามารถน าวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญา
ของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตและบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตผลทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ในการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นที่เชื่อถือ
ของผู้บริโภค มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึง
ต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  ให้กับภาคการเกษตรของประเทศและสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ให้กับวิสาหกิจชุมชน
ต่อไป 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง ร่วมกับ LFC 11 ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตของวิสาหกิจชุมชน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน( Supply Chain) และได้จัดท าโครงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว ต าบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) สู่ธุรกิจชุมชนมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายหลัก “เพ่ือยกระดับ
วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นธุรกิจชุมชนมืออาชึพ ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชน” และมีการก าหนดกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งกิจกรรมที่วิสาหกิจ
ชุมชนด าเนินการเอง วิสาหกิจชุมชนด าเนินการร่วมกับ LFC11 และหน่วยงานภาคี และกิจกรรมที่ขอรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงควรสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามกิจกรรม
ต่าง ๆ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์:  
2.1 เพ่ือยกระดับและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว ต าบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) สู่ธุรกิจชุมชนแบบมือ

อาชีพ 
2.2 เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจของชุมชน โดยใช้ระบบการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Area 

Based Data Management) เพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) 
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3. กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านสุขเจริญ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว ต าบล
บ้านผึ้ง (ข้าวสุข)อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 50ครัวเรือน 

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน : การด าเนินงานโครงการจะแบ่งระยะการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 (2564) :  

1)จัดท าระบบฐานข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลแปลงปลูกข้าวอินทรีย์ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง (เฉพาะสมาชิกบ้านสุขเจริญ) 

2) จัดท า Smart Labelling 
3) จัดท าและพัฒนาระบบการบริหารการเงิน 

ระยะที่ 2 (2565-2566) :  
1)ขยายผลการจัดท าระบบฐานข้อมูลสู่สมาชิกเครือข่ายระดับต าบล 
2) พัฒนาบุคลากรด้านระบบการเงินมืออาชีพ 

ระยะที่ 3 (2567-2568) : 
 1)พัฒนาสู่การเป็นธุรกิจชุมชนต้นแบบ 

 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว ต าบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)และสมาชิกกลุ่มข้าวเปียก LFC11 
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6. แผนปฏิบัติงาน และวิธีการด าเนินงาน :  
กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ ระยะเวลา ปี 2564 OKR หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 
1.การปรับปรุงบ ารุง
ดิน 

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใน
แปลงนาเกษตรกร 

1) ตรวจวิเคราะห์ดิน 
2) ใส่ปุ๋ยคอก/น้ าหมักชีวภาพ  
3)ปรับปรุงดินโดยใช้ปอเทือง หรือพืชหลังนา 

            Objectiveสภาพดินดีขึ้น 
(ก่อน-หลังการปรับปรุง)  
Key Resultร้อยละ80 ของ
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 

- วสข.กลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
นครพนม 
- สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 
**ใช้งบประมาณปกติ 

2. การบริหารจัดการ
น้ า (พัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก) 

จัดหาแหล่งน้ าได้เพียงพอ
ในพื้นที่การผลิต 

1) ประสานกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
2) ขอรับสนับสนุนการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน 

            Objectiveธนาคารน้ าใต้ดิน
ในพื้นที่การผลิต 
Key Resultเกษตรกรได้รับ
การสนับสนุน จ านวน 10 
ราย 

- องค์การบริหารงานส่วนต าบลบ้าน
ผ้ึง 
- วสข.กลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง 
**ใช้งบประมาณปกติ 

3. การจัดการข้อมูล
รายแปลง 

จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร
รายแปลงอย่างเป็นระบบ
เพื่อเชื่อมโยงระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับและ
การพยากรณ์ผลผลิต 

1) ประสานกับมหาวิทยาลัยนครพนม และ 
GISTDA ในการจัดเก็บข้อมูลแปลงเพาะปลูก
ข้าวอินทรีย์ของสมาชิก 
2) ออกแบบกลไกการท างานแบบมีส่วน
ร่วมกับสมาชิกชุมชน 
3) ด าเนินการส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลแปลง
เพาะปลูก 
4) จัดท าระบบฐานข้อมูลการเพาะปลูกราย
แปลง 

            Objectiveฐานข้อมูล
เกษตรกรรายแปลง  
Key Result 
1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ได้รับการจัดท าระบบ
ข้อมูล 
2. ระบบฐานข้อมูลรายแปลง 
1 ระบบ 

- GISTDA 
- มหาวิทยาลัยนครพนม 
- วสข.กลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง 
- LFC 11 
** ใช้งบประมาณโครงการ 1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย และงบประมาณจาก 
GISTDA 

4. การพัฒนาอาชีพ
เสริมหลังนา 

สร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

1) ประสานหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอรับการ
สนับสนุนการจัดฝึกอบรมการท าอาชีพเสริมให้
เกษตรกรตามความสนใจ และความถนัด 

            Objective ฝึกอบรมการ
สร้างอาชีพเสริม 
Key Result 
1. จ านวน 3 หลักสูตร 
2. จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อย
กว่า 50 คน 

- ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
นครพนม 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครพนม 
- กรมการข้าว 
**ใช้งบประมาณปกติ 

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการเงิน 

พัฒนา และยกระดับ
ศักยภาพการบริหาร
จัดการการเงิน 

1) จัดหาที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ค าแนะน า
การพัฒนาระบบการบริหารการเงิน 
2) จัดจ้างพนักงานเพื่อท าหน้าที่ในการจัดท า
ระบบบัญชี 

            Objective ระบบการ
บริหารจัดการเงิน 
Key Result 1 ระบบ 

- วสข.กลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ประสานที่
ปรึกษาทางการเงิน)จะเริ่มลงพ้ืนที่
เดือนธันวาคม 2563 

6. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แป้งข้าว
จ้าว 

พัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งข้าว
จ้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า 

1) จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัด หรือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

            Objective เครื่องจักรและ
ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์แป้ง
ข้าวจ้าว 
Key Result ระบบการผลิต

- จังหวัดนครพนม 
- ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 
- วสข.กลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ ระยะเวลา ปี 2564 OKR หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

แป้งข้าวจ้าว 1 ระบบ 
7. การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์จากฟางข้าว
และแกลบ 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์จาก
ฟางข้าวและแกลบเพื่อ
เพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทาง
การเกษตร 
2. รักษาสิ่งแวดล้อม 

1) ศึกษาข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ประสานงานนักวิจัยเพื่อการขยาย
ผลงานวิจัย หรือพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน 
3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต หรือ
ด าเนินการวิจัย 

            Objective บรรจุภัณฑ์จาก
ฟางข้าวหรือแกลบ 
Key Result ต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 1 ชนิด 

- วสข.กลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 

8. การพัฒนาฉลาก
อัจฉริยะ (Smart 
Labelling) 

1. เพื่อการสร้างและ
พัฒนาระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับไปยังแปลง
เพาะปลูก เพื่อควบคุมการ
ผลิตให้ได้มาตรฐานการ
เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ 
2. สื่อสารคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรสู่
ผู้บริโภค 

1) ประสานงานส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa)เพื่อพัฒนาโครงการ 
2) ร่วมกับ Start Up เพื่อพัฒนา Platform 
ระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลการเพาะปลูกรายแปลง 
3) ทดสอบการใช้งานระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ 
4) จัดท า “ฉลากอัจฉริยะ”  

            Objective“ฉลากอัจฉริยะ
Smart Labelling” 
Key Result  
1. Platform ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ 1 
Platform 
2. ต้นแบบฉลากอัจฉริยะ 1 
ชิ้น 

- วสข.กลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง 
- LFC 11 
- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(depa) 

 
หมายเหตุ  กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 8 เป็นกิจกรรมที่ LFC 11 กลุ่มข้าวเปียกจะด าเนินการร่วมกับวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาค ี
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7. งบประมาณ : 500,000 บาท 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  
8.1 ผลต่อวิสาหกิจชุมชน 

(1) วิสาหกิจชุมชนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและผู้น าเข้าสินค้าอาหารปลอดภัยทั่วโลก 
(2) เกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีความภาคภูมิใจ  รักในอาชีพเกษตรกร และมุ่งมั่นพัฒนาขีด

ความสามารถตามมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
(3) สมาชิกกลุ่มมีรายได้ที่มั่นคง 
(4) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ  

8.2 ผลต่อผู้บริโภค 
(1) ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าท าให้เพ่ิมยอดจ าหน่าย 

8.3 ผลต่อสังคม 
(1) เกิดนวัตกรรมการจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในชุมชนในด้านเกษตรและอาหาร 
 

9. การติดตามและประเมินผล : 
9.1 การติดตามผลการด าเนินงาน จะติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส 
ทั้งแบบลงพ้ืนที่ติดตามผล และการติดตามผลโดยการประชุมออนไลน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  
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10. การประเมินผล จะด าเนินการประเมินผล แบบ CIPP Model ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
การประเมินผลจะด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานโครงการ  
 

11. องค์กรภาคีเครือข่าย 
11.1 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :GISTDA 
11.2 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
11.3 มหาวิทยาลัยนครพนม 
11.4 กรมส่งเสริมการเกษตร 
11.5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน): TPQI 
11.6 บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 

12. ภาคผนวก  
1) ผลการวิเคราะห์ห่วงโซอุปทาน 
2) ตารางสรุปแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2564 
3) เส้นทางการพัฒนาระยะ 5 ปี 
 

 หลักการ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เป้าหมายของโครงการ 
 การเตรียมการภายในโครงการ 

 บุคลากร 
 วัสดุอุปกรณ ์
 เครื่องมือเครื่องใช้ 
 งบประมาณ 

 การด าเนินโครงการ 
 กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 การนิเทศตดิตามก ากับ 
 การประเมินผล 

 ผลการด าเนินโครงการ 
 ผลสะท้อนจากลกูค้า 

 

ประเมินสภาวะแวดล้อม 
( Context Evaluation) 

ประเมินการวิจัยเบื้องต้น 
( Input Evaluation) 

ประเมินกระบวนการ  
( Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต  
( Product Evaluation) 
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ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต าบลบ้านผึ้ง 
 

ประเด็น ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
สถานการณ์ปัจจุบัน - สมาชิกผุ้ผลิตข้าวอินทรีย์ 500 ครัวเรือน(เฉพาะต าบลบ้าน

ผึ้ง) 
- ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร ่
- ต้นทุนเฉลี่ย นาหว่าน ประมาณ 2500 บาท/ไร่ นาด า
ประมาณ 4500 บาท/ไร่ (สัดส่วนต้นทุน ส่วนใหญ่จะเป็น
ค่าจ้างแรงงาน) 
- อัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุ นาด า 5 กก./ไร่ นาหว่าน 10 กก./ไร ่
- การจ้างแรงงาน ครึ่งวัน (3 ช่ัวโมง) 200 บาท 
- อายุเฉลี่ยเกษตรกร 40 ปี 
- พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้น้ าฝนในการปลูก 
- ได้รับมาตรฐานอินทรีย์ (EU, NOP) 

- โรงสีของวิสาหกิจชุมชน มีก าลังการผลิต 30 ตัน/วัน 
- รับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์จากสมาชิก 2000 ตัน/ปี 
- ผลิตสินค้า 38 ชนิด 
- น าของเสียจากการสีข้าวไปใช้ เช่น ร าใช้เลี้ยงปลา 
แกลบน าไปปรับปรุงดิน 
- ได้รับมาตรฐาน GMP HACCP ISO 
 

- สัดส่วนการจ าหน่ายสินค้า (ช้าวบรรจุถุง) จ าหน่าย
ต่างประเทศ 70 % ในประเทศ 30 % 
- มี Website ของกลุ่ม 
- การออกร้านจ าหน่ายสินค้า จะด าเนินการลดลง ไป
บางงาน เช่น OTOP , ThaiFEX 

สภาพปัญหา - สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ ์
- พื้นที่ดอนยังขาดน้ าส าหรับการผลิต 
- เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียน 

- ขาดเครื่องจักรส าหรับแปรรูปแป้งข้าวจ้าว 
- ระบบการจัดท าบัญชียังไม่ด ี
- ผลิตสินค้าไม่ทัน 

- สมาชิกส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการขาย 

ศักยภาพ/จุดเด่น - สมาชิกมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการผลิตข้าวอินทรีย ์
- มีหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน ให้การสนับสนุน 
- มีเครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็ง 

- ผู้รับผิดชอบดูแลโรงสีข้าว มีความช านาญ - แบรนด์สินค้าเป็นท่ีรู้จัก 
- มีตลาดจ าหน่ายสินค้าท่ีแน่นอนและต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา - ปรับปรุงบ ารุงดิน 
- พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา 
- พัฒนาอาชีพเสริม (หลังฤดูท านา) 
- จัดท าระบบฐานข้อมูลการผลิตรายแปลง 

- จัดหาอุปกรณ์การแปรรูปแป้งข้าวจ้าว 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าวและแกลบ 

- พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
- จัดท าฉลากอัจฉริยะ 
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ตารางสรุปแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2564 
 

 
  

ต้นทาง

 

 กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดิน 

(วสช.แปรรูปข้าวบ้านผึ้ง+เกษตรอ าเภอ+พัฒนาท่ีดิน) 

กลางทาง ปลายทาง 

พัฒนาสู่การเป็นธุรกิจชุมชนมืออาชึพ ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  

กิจกรรมการจัดท าข้อมูลรายแปลง 
(วสช.แปรรูปข้าวบ้านผึ้ง+GISTDA+ม.นครพนม 

+LFC11) 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
(วสช.แปรรูปข้าวบ้านผึ้ง+อบต.บ้านผึ้ง) 

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเสริมหลังนา 
(วสช.แปรรูปข้าวบ้านผึ้ง+เกษตรอ าเภอ+พัฒนาชุมชน) 

กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน 
(วสช.แปรรูปข้าวบ้านผึ้ง+สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) 

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งข้าวจ้าว 
(วสช.แปรรูปข้าวบ้านผึ้ง+จังหวัดนครพนม) 

กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าว 
(วสช.แปรรูปข้าวบ้านผึ้ง+กรมส่งเสริมการเกษตร) 

กิจกรรมการพัฒนาฉลากอัจฉริยะ 
(วสช.แปรรูปข้าวบ้านผึ้ง+depa+LFC11) 
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เป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี 

ระยะที่ 1 
พ.ศ. 2564 

1) ระบบฐานข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลแปลงปลูก
ข้าวอินทรีย์ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
ข้าวต าบลบ้านผึ้ง (เฉพาะสมาชิกบ้านสุขเจริญ) 
2) Smart Labelling 
3) ระบบการบริหารการเงิน 
 

ระยะที่ 2 
พ.ศ. 2565-2566 

1) ขยายผลการจัดท าระบบฐานข้อมูลสู่สมาชิก
เครือข่ายระดับต าบล  
2) พัฒนาบุคลากรด้านระบบการเงินมืออาชีพ 
3) พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าว 

 

ระยะที่ 3 
พ.ศ. 2566-2567 

1) พัฒนาสู่การเป็นธุรกิจชุมชนต้นแบบ 
 

 


