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ส่วนท่ี 1 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 
 

 จากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง 
คือ เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่ม
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องได้
ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีจาก
ระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้ังแต่ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นล าดับ จนเป็น
แผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวครั้งนั้นมุ่งเน้นให้
ความส าคัญพื้นท่ีในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาทุกเรื่องทุกสาขาท้ังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆ ท่ีได้จาก
พื้นท่ีเหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรงในส่วนเรื่องท่ีมีความเร่งด่วน
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบาย อันน าไปสู่การพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยปัจจุบันเกษตรกรท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยท่ีมีฐานะยากจน และประสบปัญหาอุปสรรค การ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดได้นั้น ต้องมีการด าเนินงานโดยเริ่มจากกลุ่มขนาด
เล็กระดับหมู่บ้าน ต าบล เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความ
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง โดยมุ่งเน้นด าเนินการใน 5 เรื่องหลักให้มกีารพัฒนายกระดับเกษตรกรจากเกษตรกรท่ี
ท าการเกษตร และขายผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบท่ีได้ราคาต่ า ให้ด าเนินการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้บังเกิดผลการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและตรง
ตามความต้องการของเกษตรกรตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต 

 วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง 

 2.  เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 3.  เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาดและการบริโภค เพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

 4.  เพื่อให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 5.  จัดต้ังองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นท่ีต าบลเป้าหมาย เพื่อยกระดับของเกษตรกร       
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ด าเนินการครอบคลุมเช่ือมโยงต้ังแต่การผลิต
การแปรรูป จนถึงการตลาด 
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 6.  ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา
เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรมและ SMEs เกษตร เปล่ียนแปลงจากเกษตรแบบด้ังเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 

 ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

  กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

 1.  รวบรวมข้อมูลท่ีได้จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลแล้วเสร็จ มีการจัดท าแผนพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหารายสินค้า มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าท าการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่ าเพิ่มแล้ว 
และสามารถมีความเป็นไปได้ท่ีจะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร  

 2.  ประสานความร่วมมือปรึกษาหารือสอบถามความคิดเห็นความเป็นไปได้จากท่ีประชุม
คณะท างาน/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนระดับอ าเภอขอความเห็นชอบในการด าเนินงานไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยน าเสนอเหตุผลความจ าเป็น ข้อดี ข้อเสีย ประกอบการพิจารณา โดย
พิจารณาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีจะน ามาใช้ เพื่อการแปรรูปสร้ างมูลค่าเพิ่มในกรณีท่ียังไม่มีเทคโนโลยี 
นวัตกรรมหรือรูปแบบการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

 3.  รวบรวมรายละเอียดองค์กรเกษตรกรรายสินค้าท่ีมีความพร้อม มีศักยภาพและต้องการ
ยกระดับการพัฒนาด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 4.  ประสานสนับสนุนให้ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลังจากได้รับความเห็นชอบ 

 5.  ติดตามประสานสนับสนุนองค์กรเป็นระยะๆ 

 6.  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด 
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ส่วนท่ี 2 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบ้านใหม่  หมู่ที่  9  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 

 

1. ประวัติและความเป็นมาของกลุ่ม 
 1.1 ช่ือกลุ่มอาชีพ   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบ้านใหม่  

 1.2 ท่ีต้ังของสถานท่ีประกอบการของกลุ่มอาชีพ  เลขท่ี 50/9 หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  เบอร์โทรศัพท์ 087-4995464 

 1.3 ประเภทสินค้า/ผลิตภัณฑ์ “ไขเ่ค็มสูตรน้ าเกลือ” 

 1.4 แนวความคิด  เกษตรกรต าบลบ้านใหม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าสวน เนื่องจาก
ประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ าจึงมีแนวคิดการท าเกษตรแบบผสมผสาน โดยแบ่งพื้นท่ีในการเล้ียงเป็ดไล่ทุ่ง 
ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี "เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน" กลุ่มเกษตรกรจึงต่อยอดการเล้ียงเป็ดไล่ทุ่งเพิ่ม ซึ่งมีผลผลิตจ านวน 500 - 800 ฟอง/วัน 
โดยแบ่งจ าหน่ายเป็นไข่สด และกลุ่มได้น าภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหาร “การดองน้ าเกลือ” มาพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรในต าบลให้มีการเปล่ียนแปลงจากการขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์  
ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม  

 1.5  ระยะเวลาการก่อตั้งและด าเนินธุรกิจ  จ านวน  2  ปี 

 1.6  รายช่ือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายเสนาะ แก้วเอี่ยม ประธาน 

2. นายรังสรรค์ จันทรืวิเมลือง รองประธาน 

3. นางวันเพ็ญ พ่วงแพ เลขานุการ 

4. นางสมหมาย คงสมค า เหรัญญิก 

5. นางนงค์นุช นุ่มชินวงค์ ประชาสัมพันธ์ 
 

2.  การด าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 

 2.1  รูปแบบในการด าเนินงาน 

         ส่วนบุคคล 

         กลุ่ม 

         อื่นๆ (ระบ.ุ..................................................) 

 2.2  การบริหารงาน 

         มีการบริหารงานโดยบุคคลคนเดียว 

         มีการบริหารโดยกลุ่มบุคคล การบริหารงานของกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ และมี
ทีมวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
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 2.3  ความพร้อมของอาคารสถานท่ี 

         มีสถานท่ีในการประชุมหารือ ฝึกอบรม ผลิตสินค้า และด าเนินกิจกรรมของกลุ่มพร้อม
ท้ังเป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 

 

 

 2.4  ความพร้อมของส่ือเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโลยีการผลิต 

         มีเอกสาร และส่ือเผยแพร่อื่นๆ เช่น แผ่นพับ และแผ่น CD/DVD เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต 
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 2.5  วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรม/ธุรกิจของกลุ่ม 

       1.)  เพื่อใหม้ีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าท าการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

    2.)  เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชน 

    3.)  ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนให้มากขึ้น 

    4.)  พัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูป และการบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย 

3.  การวิเคราห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

 3.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  

   3.1.1  จุดแข็ง 

    (1) น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 

    (2) เกษตรกรมีความรู้และศักยภาพด้านผลิต และการแปรรูป 

    (3) กลุ่มมีความเข้มแข็ง 

    (4) วัตถุดิบสด และสะอาดหาได้ง่ายในท้องถิ่น  

    (5) รสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับ 

    3.1.2  จุดอ่อน 

    (1) ขาดระบบการบริหารจัดการตามแผนธุรกิจ 

    (2) ระยะเวลาในการเก็บวัตถุดิบและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มีจ ากัด 

    (3) ขาดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

    (4) ขาดบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและเต็มรูปแบบ 

 3.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

    3.2.1  โอกาส 

    (1) สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ด้านวิชาการ  

    (2) ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 

    (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
แม่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  

    (4) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และ SME Bank ประสานงานกิจกรรม
ยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการด าเนินธุกิจในเบ้ืองต้น  
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    3.2.2  อุปสรรค 

    (1) ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 

    (2) คู่แข่งในตลาดเพิ่มมากขึ้น 

4.  การด าเนินงานของกลุ่ม 

 4.1  แผนการผลิต 

    4.1.1  ส่วนผสม/วัสดุอุปกรณ์ 

   (1) ไข่เป็ด 

   (2) เกลือเม็ด 

   (3) น้ าสะอาด 

   (4) ภาชนะส าหรับล้างไข่เป็ด 

   (5) ภาชนะส าหรับต้มน้ าเกลือ 

   (6) ภาชนะส าหรับดอง 

  4.1.2  ขั้นตอน/วิธีท า 

   (1) ล้างไข่เป็ดให้สะอาด สะเด็ดน้ าจนแห้งสนิท รวมถึงคัดเอาไข่ท่ีแตกร้าวออกไป ไข่ท่ี
มีคุณภาพดีต้องสด เปลือกหนา รูปทรงกลมเรียว  

 

   (2) น าไข่ใส่ลงในภาชนะส าหรับดอง เช่น โหลแก้ว โหลพลาสติก เป็นต้น 

   (3) เตรียมน้ าเกลือส าหรับดองไข่ โดยใส่เกลือกับน้ าลงในกะทะ น าขึ้นต้ังไฟจนเดือด 
และคนให้เกลือละลายยกลงจากเตา พักท้ิงไว้จนเย็นสนิท 

   (4) เทน้ าเกลือท่ีเย็นแล้วลงในโหลไข่จนท่วมไข่ จากนั้นใช้ถุงพลาสติกใส่น้ าวางทับลง
ไปให้ไข่เป็ดจมอยู่ใต้น้ าตลอดเวลา ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในท่ีร่ม  
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    ระยะเวลารับประทาน 2 ระยะ ดังนี ้

    (1) ระยะเวลาส าหรับทอด  5 – 10 วัน 

    (2) ระยะเวลาส าหรับต้ม  10 - 15 วัน 

    วิธีการต้มไข่สูตรดองเกลือ การที่จะต้มไข่เค็มให้อร่อยนั้น มีเคล็ดลับอยู่ท่ี "สารส้ม" 
ท าได้โดยใส่น้ าลงในหม้อ ใส่สารส้ม 1 ก้อน หรือสารส้มป่นประมาณ 1/2 ช้อนโต๊ะ ตามด้วยไข่เป็ดน าขึ้นต้ังไฟ
ปานกลาง ต้มจนเดือดนานประมาณ 8-10 นาที ก็จะได้ไข่เค็มต้มสุดอร่อย 
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แผนการผลิตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าปีการผลิต  พ.ศ. 2561 - 2562 
 

ผลิตภัณฑ์ 
 

จ านวน 
(ฟอง) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ไข่เค็มสูตรน้ าเกลือ 5,000 800 800 1,000 800 800 800 

        

รวม 5,000 800 800 1,000 800 800 800 
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แผนการตลาด/การจ าหน่ายของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าปีการผลิต  พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 

 

ผลิตภัณฑ์ 
 

จ านวน 
(ถุง) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ไข่เค็มสูตรน้ าเกลือ 1,000 160 160 200 160 160 160 

        

รวม 1,000 160 160 200 160 160 160 

 

5.  แผนการตลาด 

 5.1  การก าหนดขอบเขตการตลาด จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ังในชุมชน ต าบล อ าเภอและจังหวัด 

 5.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม 

   5.2.1  กลุ่มลูกค้า 

    กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ 

    (1) ตลาดนัดชุมชน 

      (2) ร้านอาหารในท้องถิ่น/จังหวัด 

    (3) ร้านค้าในชุมชน     

    (4) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  โซนสินค้าเกษตร 

       กลุ่มลูกค้าอื่นๆ คือ 

       (1) กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัด 

    (2) ตลาดออนไลน์ 
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   5.2.2  คู่แข่งขัน 

     คู่แข่งขันทางตรง  

     - ไม่มีคู่แข่งขันทางตรง ข้อได้เปรียบของกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
ในการให้ค าแนะน า ปรึกษา สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีจุดเด่นโดยใช้ไข่ท่ีสด 
ใหม่ และสะอาด  

     คู่แข่งขันทางอ้อม 

     - ร้านค้าและตลาดนัดในชุมชนท่ีมีไข่เค็มพร้อมทานจ าหน่าย 

     - เกษตรกรรายย่อยท่ีแปรรูปไข่เค็มไว้ทานในครัวเรือน 

6.  กลยุทธ์ทางการตลาด 

 6.1  กลยุทธ์ด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 

 

ลักษณะเด่น 

ไข่เค็มสูตรน้ าเกลือ วัตถุดิบใหม่ สด สะอาด ไข่เค็มสูตรน้ าเกลือบรรจุถุงเป็นไข่ดิบ 
สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ไข่เค็มดาว ไข่เค็ม
ต้ม เป็นต้น 

  

 6.2  กลยุทธ์ด้านราคา 
 

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 

 

ต้นทุน (ถุง/บาท) 
 

ราคาขาย (ถุง/บาท) 
 

การขายสินค้า 

ไข่เค็มสูตรน้ าเกลือ 
(บรรจุ 5 ฟอง) 

25 35 - ขายเงินสด 100% 

 
   

 6.3  กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย  
 

ขายตรง 
 

 

ขายผ่านตัวแทน 

 

ฝากขาย 

 

อื่นๆ 

90% 10% - - 
 

 6.4  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการขาย  

   6.4.1  การโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ 

     - ใช้การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line Facebook 

   - ใช้เป็นของท่ีระลึกให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามโครงการของชุมชน/ต าบล อ าเภอ 
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7. แผนความต้องการ 

แผนความต้องการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าปีการผลิต  พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 

รายการ จ านวน 

(บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

เงินทุน         

1. วัสดุอุปกรณ์ 30,000 - 15,000 - 15,000 - - 

2. บรรจุภัณฑ์ (@3.50 บาท) 21,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

3. ฉลากบรรจุภัณฑ์ (@5.00 บาท) 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

4. เครื่องซีลปิดปากถุง (สูญญากาศ) 5,000 5,000 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 86,000 13,500 23,500 8,500 23,500 8,500 8,500 
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ส่วนท่ี 3 

ผลการด าเนินงาน 

 1.  รวบรวมข้อมูลท่ีได้จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลแล้วเสร็จ มีการจัดท าแผนพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหารายสินค้า มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าท าการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วและ
สามารถมีความเป็นไปได้ท่ีจะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร 

 2.  ประสานความร่วมมือปรึกษาหารือสอบถามความคิดเห็นความเป็นไปได้จากท่ีประชุม
คณะท างาน/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนระดับอ าเภอขอความเห็นชอบในการด าเนินงานไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยน าเสนอเหตุผลความจ าเป็น ข้อดี ข้อเสีย ประกอบการพิจารณา โดย
พิจารณาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีจะน ามาใช้ เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในกรณีท่ียังไม่มีเทคโนโลยี 
นวัตกรรมหรือรูปแบบการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
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 3.  รวบรวมรายละเอียดองค์กรเกษตรกรรายสินค้าท่ีมีความพร้อม มีศักยภาพและต้องการ
ยกระดับการพัฒนาด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 4.  ประสานสนับสนุนให้ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลังจากได้รับความเห็นชอบ  เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป
ผลผลิตเกษตรและส่งเสริมการตลาด ตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็น
เกษตรอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 จุดท่ี 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ เลขท่ี 50/9  
หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
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 5. ติดตามประสานสนับสนุนองค์กรเป็นระยะๆ  

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ด าเนินการติดตามประสานงานกลุ่มเป็นระยะๆ พร้อมท้ัง
ได้รับการอบรมความรู้และให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และ
ได้น าความรู้ไปต่อยอดใช้ในสินค้าเกษตรอืน่ๆ ในท้องถิ่นต่อไป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ ผลิตภัณฑ์ไข่
เค็มสูตรน้ าเกลือ ได้รับการประสานงานจากส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมบูรณาการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จ านวน 3 หน่วยงาน ดังนี้  

  1. ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของกลุ่มและช้ีแจงรายละเอียดการบูรณาการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต 
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  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  

 
 

  3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และ SME Bank ประสานงานกิจกรรมยกระดับ
โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการด าเนินธุกิจในเบ้ืองต้น  
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 6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการ
พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยการจัดท ารูปเล่มเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี  
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ภาคผนวก 
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