1

ส่วนที่ 1
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
จากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง
คือ เพื่อสนับสนุนสิท ธิและการมีส่ วนร่ว มของเกษตรกรในการกาหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา
เกษตรกรรมอย่ างเป็ นระบบ เพื่อ ให้ รัฐ รัก ษาเสถีย รภาพด้ านราคาและความมั่ นคงในอาชีพ เกษตรกร เพิ่ ม
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องได้
ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จาก
ระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่ในระดับตาบล อาเภอ จังหวัด เป็นลาดับ จนเป็น
แผนพั ฒ นาเกษตรกรรมในระดั บ ประเทศ ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมดั ง กล่ าวครั้ ง นั้ นมุ่ ง เน้ น ให้
ความสาคัญพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ตาบลอย่างมาก เพราะถือเป็ นจุดเริ่มต้นของปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาทุกเรื่องทุกสาขาทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆ ที่ได้จาก
พื้นที่เหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรงในส่วนเรื่องที่มีความเร่งด่วน
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความสาคัญเร่งนาเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบาย อันนาไปสู่การพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีมีความสาคัญ ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยปัจจุบันเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาอุปสรรค การ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดได้นั้น ต้องมีการดาเนินงานโดยเริ่มจากกลุ่มขนาด
เล็กระดับหมู่บ้าน ตาบล เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองส่ง เสริมการจัดทา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นดาเนินการใน 5 เรื่องหลักให้มีการพัฒนายกระดับเกษตรกรจากเกษตรกรที่
ทาการเกษตร และขายผลผลิ ต ในรูป แบบวั ตถุ ดิ บที่ ไ ด้ ราคาต่ า ให้ ดาเนิ นการแปรรูป ผลผลิ ต เพื่ อเพิ่ม มูล ค่ า
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ ให้บังเกิดผลการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและตรง
ตามความต้องการของเกษตรกรตลอดจนนาไปสู่การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนาร่วมกัน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร
3. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาดและการบริโภค เพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ
และภาคเอกชน
4. เพื่อให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาแก้ไขปัญหาในชุมชน
5. จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้ าเกษตรในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย เพื่อยกระดับของเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดาเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต
การแปรรูป จนถึงการตลาด
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6. ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในตาบล โดยอาศัยแผนพัฒนา
เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ในรูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรมและ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลแล้วเสร็จ มีการจัดทาแผนพัฒนา
หรือแก้ไ ขปัญหารายสินค้า มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าทาการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้ว
และสามารถมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร
2. ประสานความร่ ว มมื อ ปรึ ก ษาหารื อ สอบถามความคิ ดเห็ นความเป็ น ไปได้ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะทางาน/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนระดับอาเภอขอความเห็นชอบในการดาเนิน งานไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยนาเสนอเหตุผลความจาเป็น ข้อดี ข้อเสีย ประกอบการพิจารณา โดย
พิจารณาเทคโนโลยีห รือนวัตกรรมที่ จะนามาใช้ เพื่ อการแปรรูปสร้างมู ลค่า เพิ่มในกรณีที่ยัง ไม่มี เทคโนโลยี
นวัตกรรมหรือรูปแบบการดาเนินงานที่ชัดเจน
3. รวบรวมรายละเอี ย ดองค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ าที่ มี ความพร้ อ ม มี ศัก ยภาพและต้ องการ
ยกระดับการพัฒนาดาเนินการขออนุมัติดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4. ประสานสนับสนุนให้ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูง สุด
หลังจากได้รับความเห็นชอบ
5. ติดตามประสานสนับสนุนองค์กรเป็นระยะๆ
6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด
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ส่วนที่ 2
กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1. ประวัติและความเป็นมาของกลุ่ม
1.1 ชื่อกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด
1.2 ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการของกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 5 ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 086-3748315
1.3 ประเภทสินค้า/ผลิตภัณฑ์
“เห็ดหยอง” “แหนมเห็ด”
1.4 แนวความคิด เกษตรกรตาบลบางตะไนย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนและรับจ้ างทั่วไป
เนื่องจากประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่าประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี "เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน " กลุ่มเกษตรกรจึงต่อยอดการเพาะเห็ด ซึ่งมีผลผลิต
เฉลี่ ย 50 กิ โลกรั ม /วั น โดยแบ่ ง จ าหน่า ยเห็ ด สดและพั ฒ นาระบบการผลิ ต สิ น ค้า เกษตรในตาบลให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากการขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยกลุ่มได้สนใจการแปรรูปผลผลิต
จากเห็ดสดเป็น “เห็ดหยอง” “แหนมเห็ด” เพื่อให้ชุมชนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าตกต่า
รวมกลุ่มองค์กรรายสินค้าทาการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชน
1.5 ระยะเวลาการก่อตั้งและดาเนินธุรกิจ จานวน 2 ปี
1.6 รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

นางเกษร
นางโกสุม
นางลาพอง
นางน้อย
นายวิสิษฐ์

ชื่อ-นามสกุล
วิทยาสุข
วิทยาสุข
เย็นมี
สุขวารี
พุกอาษา

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์

2. การดาเนินงานกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
2.1 รูปแบบในการดาเนินงาน
 ส่วนบุคคล
 กลุ่ม
 อื่นๆ (ระบุ...................................................)
2.2 การบริหารงาน
 มีการบริหารงานโดยบุคคลคนเดียว
 มีการบริหารโดยกลุ่มบุคคล การบริหารงานของกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ
2.3 ความพร้อมของอาคารสถานที่
 มีสถานที่ในการประชุมหารือ ฝึกอบรม ผลิตสินค้า และดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
2.4 ความพร้อมของสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโลยีการผลิต
 มีเอกสาร และสื่อเผยแพร่อื่นๆ เช่น แผ่นพับ และแผ่น CD/DVD เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
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2.5 วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรม/ธุรกิจของกลุ่ม
1.) เพื่อให้มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าทาการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.) เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชน
3.) ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนให้มากขึ้น
3. การวิเคราห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
3.1.1 จุดแข็ง
(1) นาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้
(2) เกษตรกรมีความรู้และศักยภาพด้านผลิต และการแปรรูป
(3) กลุ่มมีความเข้มแข็ง
(4) วัตถุดิบสด และสะอาดหาได้ง่ายในท้องถิ่น
(5) รสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ
3.1.2 จุดอ่อน
(1) ขาดระบบการบริหารจัดการตามแผนธุรกิจ
(2) ระยะเวลาในการเก็บวัตถุดิบและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์มีจากัด
(3) ขาดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
3.2.1 โอกาส
(1) สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ด้านวิชาการ
(2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา สนับสนุนองค์ความรู้ให้ดาเนินการตาม
กิจกรรมขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้า จัดกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรและส่งเสริมการตลาด โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
(3) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางตะไนย์ สนั บ สนุ น การประสานงานระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ดตาบลบางตะไนย์
3.2.2 อุปสรรค
(1) ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
(2) คู่แข่งในตลาดเพิ่มมากขึ้น
4. การดาเนินงานของกลุ่ม
4.1 แผนการผลิต
4.1.1 ส่วนผสม/วัสดุอุปกรณ์
(1) เห็ดนางฟ้า
1
กิโลกรัม
(2) น้าตาลทราย
200 กรัม
(3) ซีอิ๊วขาว
100 กรัม
(4) เกลือป่น
1
ช้อนชา
(5) รากผักชี
10 กรัม
(6) งาขาว
50 กรัม
(7) ภาชนะสาหรับทอด
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(8) ภาชนะสาหรับล้าง/ผสม
(9) กระชอนพักอาหาร
(10) น้าสะอาด
4.1.2 ขั้นตอน/วิธีทา
(1) นาเห็ดนางฟ้าล้างหรือใช้ผ้าชุบน้าหมาดๆ เช็ดดอกให้สะอาด แล้วฉีกเป็นเส้น
เล็กๆ ประมาณ 1 เซนติเมตร
(2) เตรียมเครื่องปรุงตามสูตรหมักเห็ดกับเครื่องปรุง 2 - 4 ชั่วโมง

(3) นาเห็ดไปทอดในน้ามันไฟกลางให้เห็ดกรอบ โรยด้วยงาขาว พักไว้สะเด็ดน้ามัน
(4) โรยงาขาวลงบนเห็ดหยอง พร้อมเสิร์ฟ
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แผนการผลิตของกลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ดตาบลบางตะไนย์
ประจาปีการผลิต พ.ศ. 2561 - 2562
ผลิตภัณฑ์

จานวน
(กิโลกรัม)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เห็ดหยอง

3,500

600

600

550

550

600

600

แหนมเห็ด

1,000

200

200

100

100

200

200

รวม

4,500

800

800

650

650

800

800
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แผนการตลาด/การจาหน่ายของกลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ดตาบลบางตะไนย์
ประจาปีการผลิต พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
ผลิตภัณฑ์

จานวน
(ถุง)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เห็ดหยอง

1,160

200

200

180

180

200

200

แหนมเห็ด

200

40

40

20

20

40

40

รวม

1,360

240

240

200

200

240

240

5. แผนการตลาด
5.1 การกาหนดขอบเขตการตลาด จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในชุมชน ตาบล
5.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม
5.2.1 กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ
(1) ตลาดนัดชุมชน
(2) ร้านอาหารในท้องถิ่น/ตาบล
(3) ตลาดออนไลน์
(4) กลุ่มผู้บริโภคอาหารเจ
กลุ่มลูกค้าอื่นๆ คือ
(1) กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัด
5.2.2 คู่แข่งขัน
คู่แข่งขันทางตรง
- ไม่มีคู่แข่งขันทางตรง ข้อได้เปรียบของกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
ในการให้คาแนะนา ปรึกษา สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
คู่แข่งขันทางอ้อม
- ร้านค้าและตลาดนัดในชุมชนที่มีสินค้าพร้อมจาหน่าย
6. กลยุทธ์ทางการตลาด
6.1 กลยุทธ์ด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์
สินค้า/ผลิตภัณฑ์
เห็ดหยอง
แหนมเห็ด

ลักษณะเด่น
วัตถุดิบใหม่ สด สะอาด เห็ดหยองบรรจุถุง สามารถนาไปเป็น
ของทานเล่น ของฝากและผู้บริโภคที่รับประทานอาหารเจ

6.2 กลยุทธ์ด้านราคา
สินค้า/ผลิตภัณฑ์
เห็ดหยอง
(บรรจุ 40 กรัม)

ต้นทุน (ถุง/บาท)
45 - 50

ราคาขาย (ถุง/บาท)
79

การขายสินค้า
-ขายเงินสด 100%
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สินค้า/ผลิตภัณฑ์
แหนมเห็ด
(บรรจุ 60 กรัม)

ต้นทุน (ถุง/บาท)
40 - 45

ราคาขาย (ถุง/บาท)
69

การขายสินค้า
-ขายเงินสด 100%

ฝากขาย
10%

อื่นๆ
-

6.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจาหน่าย
ขายตรง
80%

ขายผ่านตัวแทน
10%

6.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการขาย
6.4.1 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- ใช้การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line Facebook
7. แผนความต้องการ
แผนความต้องการของกลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ดตาบลบางตะไนย์
ประจาปีการผลิต พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
รายการ

จานวน

พ.ศ. 2561

(บาท)

ต.ค.

14,000

2. บรรจุภัณฑ์ (@4.00 บาท)
3. ฉลากบรรจุภัณฑ์ (@4.50 บาท)

พ.ศ. 2562

พ.ย.

ธ.ค.

7,000

-

-

6,000

1,000

1,000

6,600

1,100

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7,000

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

40,000

-

-

-

เงินทุน
1. วัสดุอุปกรณ์

4. ตูอ้ บลมร้อน
รวมทั้งสิ้น

40,000
66,600

-

9,100 42,100

2,100

9,100

2,100

2,100
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลแล้วเสร็จ มีการจัดทาแผนพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหารายสินค้า มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าทาการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วและ
สามารถมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร
2. ประสานความร่ ว มมื อ ปรึ ก ษาหารื อ สอบถามความคิ ดเห็ นความเป็ น ไปได้ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะทางาน/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวั ด/ผู้แทนระดับอาเภอขอความเห็นชอบในการดาเนินงานไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยนาเสนอเหตุผลความจาเป็น ข้อดี ข้อเสีย ประกอบการพิจารณา โดย
พิจารณาเทคโนโลยีห รือนวัตกรรมที่ จะนามาใช้ เพื่ อการแปรรูปสร้างมู ลค่า เพิ่มในกรณีที่ยัง ไม่มี เทคโนโลยี
นวัตกรรมหรือรูปแบบการดาเนินงานที่ชัดเจน

3. รวบรวมรายละเอีย ดองค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ าที่ มี ความพร้ อ ม มี ศัก ยภาพและต้ องการ
ยกระดับการพัฒนาดาเนินการขออนุมัติดาเนินโครงการ/กิจกรรม
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4. ประสานสนั บสนุนให้ดาเนิน การตามโครงการ/กิจกรรมขององค์ก ร ให้เกิ ดประโยชน์สูง สุ ด
หลั ง จากได้ รั บ ความเห็ น ชอบ เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลและ
การพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561 จุดที่ 6 กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด
ตาบลบางตะไนย์ หมูท่ ี่ 5 ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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5. ติดตามประสานสนับสนุนองค์กรเป็นระยะๆ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ดาเนินการติดตามประสานงานกลุ่มเป็นระยะๆ พร้อมทั้ง
ได้ประสานงานให้คาแนะนา/ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และได้นาความรู้
ไปต่อยอดใช้ในสินค้าเกษตรอื่นๆ ในท้องถิ่นต่อไป
6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลและการ
พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยการจัดทารูปเล่มเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
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ภาคผนวก
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