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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 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไ ด้เสียในพื้นท่ีจาก
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 เรื่องหลักให้มีการพัฒนายกระดับเกษตรกรจากเกษตรกรท่ี
ท าการเกษตร และขายผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบท่ีได้ราคาต่ า ให้ด าเนินการแปรรูปผลผลิตเพื่ อเพิ่มมูลค่า 
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 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้ว 
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 เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในกรณีท่ียังไม่มีเทคโนโลยี 
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 
กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด  ต าบลบางตะไนย์  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

 

1. ประวัติและความเป็นมาของกลุ่ม 
 1.1 ช่ือกลุ่มอาชีพ   กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด 
 1.2 ท่ีต้ังของสถานท่ีประกอบการของกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 5 ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  เบอร์โทรศัพท์ 086-3748315 
 1.3 ประเภทสินค้า/ผลิตภัณฑ์ “เห็ดหยอง” “แหนมเห็ด” 
 1.4 แนวความคิด เกษตรกรต าบลบางตะไนย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนและรับจ้างท่ัวไป 
เนื่องจากประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ าประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 
ภายใต้ร่มพระบารมี "เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" กลุ่มเกษตรกรจึงต่อยอดการเพาะเห็ด ซึ่งมีผลผลิต
เฉล่ีย 50 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งจ าหน่ายเห็ดสดและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรในต าบลให้มีการ
เปล่ียนแปลงจากการขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม โดยกลุ่มได้สนใจการแปรรูปผลผลิต
จากเห็ดสดเป็น “เห็ดหยอง” “แหนมเห็ด” เพื่อให้ชุมชนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าตกต่ า 
รวมกลุ่มองค์กรรายสินค้าท าการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชน 

 1.5  ระยะเวลาการก่อตั้งและด าเนินธุรกิจ  จ านวน  2  ปี 
 1.6  รายช่ือคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางเกษร วิทยาสุข ประธาน 
2. นางโกสุม วิทยาสุข รองประธาน 
3. นางล าพอง เย็นมี เลขานุการ 
4. นางน้อย สุขวารี เหรัญญิก 
5. นายวิสิษฐ์ พุกอาษา กรรมการ/ประชาสัมพันธ์ 

 

2.  การด าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 
 2.1  รูปแบบในการด าเนินงาน 
         ส่วนบุคคล 
         กลุ่ม 
         อื่นๆ (ระบ.ุ..................................................) 
 2.2  การบริหารงาน 
         มีการบริหารงานโดยบุคคลคนเดียว 
         มีการบริหารโดยกลุ่มบุคคล การบริหารงานของกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ  
 2.3  ความพร้อมของอาคารสถานท่ี 
         มีสถานท่ีในการประชุมหารือ ฝึกอบรม ผลิตสินค้า และด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 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 
3.  การวิเคราห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 3.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
   3.1.1  จุดแข็ง 
    (1) น าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 
    (2) เกษตรกรมีความรู้และศักยภาพด้านผลิต และการแปรรูป 
    (3) กลุ่มมีความเข้มแข็ง 
    (4) วัตถุดิบสด และสะอาดหาได้ง่ายในท้องถิ่น  
    (5) รสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับ 
    3.1.2  จุดอ่อน 
    (1) ขาดระบบการบริหารจัดการตามแผนธุรกิจ 
    (2) ระยะเวลาในการเก็บวัตถุดิบและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มีจ ากัด 
    (3) ขาดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 3.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
    3.2.1  โอกาส 
    (1) สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ด้านวิชาการ  
    (2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา สนับสนุนองค์ความรู้ให้ด าเนินการตาม 
กิจกรรมขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้า จัดกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรและส่งเสริมการตลาด โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด  
    (3) องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ สนับสนุนการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและกลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ดต าบลบางตะไนย์ 
    3.2.2  อุปสรรค 
    (1) ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
    (2) คู่แข่งในตลาดเพิ่มมากขึ้น 
4.  การด าเนินงานของกลุ่ม 
 4.1  แผนการผลิต 
    4.1.1  ส่วนผสม/วัสดุอุปกรณ์ 
   (1) เห็ดนางฟ้า    1  กิโลกรัม     
   (2)  น้ าตาลทราย   200  กรัม 
   (3) ซีอิ๊วขาว    100  กรัม     
   (4) เกลือป่น  1  ช้อนชา 
   (5) รากผักชี      10  กรัม     
   (6) งาขาว  50  กรัม 
   (7) ภาชนะส าหรับทอด     
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   (8) ภาชนะส าหรับล้าง/ผสม          
   (9) กระชอนพักอาหาร   
   (10) น้ าสะอาด 
 

  4.1.2  ขั้นตอน/วิธีท า 
  (1) น าเห็ดนางฟ้าล้างหรือใช้ผ้าชุบน้ าหมาดๆ เช็ดดอกให้สะอาด แล้วฉีกเป็นเส้น
เล็กๆ ประมาณ 1 เซนติเมตร 
  (2) เตรียมเครื่องปรุงตามสูตรหมักเห็ดกับเครื่องปรุง 2 - 4 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

   (3) น าเห็ดไปทอดในน้ ามันไฟกลางให้เห็ดกรอบ โรยด้วยงาขาว พักไว้สะเด็ดน้ ามัน
   (4) โรยงาขาวลงบนเห็ดหยอง พร้อมเสิร์ฟ 
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แผนการผลิตของกลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ดต าบลบางตะไนย์ 
ประจ าปีการผลิต  พ.ศ. 2561 - 2562 

 

ผลิตภัณฑ์ 
 

จ านวน 
(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/การจ าหน่ายของกลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ดต าบลบางตะไนย์ 
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. 

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  การก าหนดขอบเขตการตลาด จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ังในชุมชน ต าบล  
 5.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม 
   5.2.1  กลุ่มลูกค้า 
    กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ 
        (1) ตลาดนัดชุมชน 
        (2) ร้านอาหารในท้องถิ่น/ต าบล     
        (3) ตลาดออนไลน์ 
     (4) กลุ่มผู้บริโภคอาหารเจ 
       กลุ่มลูกค้าอื่นๆ คือ 
        (1) กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัด 
   5.2.2  คู่แข่งขัน 
     คู่แข่งขันทางตรง  
     - ไม่มีคู่แข่งขันทางตรง ข้อได้เปรียบของกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
ในการให้ค าแนะน า ปรึกษา สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม      
    คู่แข่งขันทางอ้อม 
     - ร้านค้าและตลาดนัดในชุมชนท่ีมีสินค้าพร้อมจ าหน่าย 
6.  กลยุทธ์ทางการตลาด 
 6.1  กลยุทธ์ด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

 

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 

 

ลักษณะเด่น 

เห็ดหยอง 
แหนมเห็ด 

วัตถุดิบใหม่ สด สะอาด เห็ดหยองบรรจุถุง สามารถน าไปเป็น
ของทานเล่น ของฝากและผู้บริโภคท่ีรับประทานอาหารเจ 

  

 6.2  กลยุทธ์ด้านราคา 
 

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 

 

ต้นทุน (ถุง/บาท) 
 

ราคาขาย (ถุง/บาท) 
 

การขายสินค้า 

เห็ดหยอง 
(บรรจุ 40 กรัม) 

 

45 - 50 79 -ขายเงินสด  100% 
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สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 

 

ต้นทุน (ถุง/บาท) 
 

ราคาขาย (ถุง/บาท) 
 

การขายสินค้า 

แหนมเห็ด 
(บรรจุ 60 กรัม) 

 

40 - 45 69 -ขายเงินสด  100% 
 

   
 6.3  กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย  

 

ขายตรง 
 

 

ขายผ่านตัวแทน 
 

ฝากขาย 
 

อื่นๆ 

80% 10% 10% - 
 

 6.4  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการขาย  
   6.4.1  การโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ 
     - ใช้การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line Facebook 
7. แผนความต้องการ 

แผนความต้องการของกลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ดต าบลบางตะไนย์ 
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 14,000 7,000 - - 7,000 - - 

2. บรรจุภัณฑ์ (@4.00 บาท) 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

3. ฉลากบรรจุภัณฑ์ (@4.50 บาท) 6,600 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

4. ตู้อบลมร้อน 40,000 - 40,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 66,600 9,100 42,100 2,100 9,100 2,100 2,100 
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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 

 

 

 3.  รวบรวมรายละเอียดองค์กรเกษตรกรรายสินค้าท่ีมีความพร้อม มีศักยภาพและต้องการ
ยกระดับการพัฒนาด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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 4.  ประสานสนับสนุนให้ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลังจากได้รับความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและ
การพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 จุดท่ี 6 กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด
ต าบลบางตะไนย์ หมูท่ี่ 5 ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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 5. ติดตามประสานสนับสนุนองค์กรเป็นระยะๆ  

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ด าเนินการติดตามประสานงานกลุ่มเป็นระยะๆ พร้อมท้ัง
ได้ประสานงานให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และได้น าความรู้
ไปต่อยอดใช้ในสินค้าเกษตรอื่นๆ ในท้องถิ่นต่อไป  

 6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการ
พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยการจัดท ารูปเล่มเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี  
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ภาคผนวก 
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