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3.  พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่  
3.1 พัฒนาองค์กร
เกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน  

3.1.1 วิสาหกิจชุมชน 
- ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด/คณะกรรมการสรรหาผู้แทนวิสาหกิจ
ชุมชน/คณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด  
- พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร พัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก
สินค้า 
- พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่  
- พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
- ด าเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
และจัดท าแผน  
- คัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง ส่วนใหญ่
ประธานฯ จะเป็นแกนน าการขับเคล่ือนทาง
ความคิด การสร้างธุรกิจ เพื่อต่อยอดใน
กิจการต่อไป 
 

ปัญหาอุปสรรค : 
 1. เกษตรกรขาดการรับรู้และเข้าใจในเรื่องของ
ภาษีและการเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน 
 ๒. เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
2019 จึงท าให้กิจกรรมในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 
แนวทางการแก้ไข : ควรมีกิจกรรมสร้างการรับรู้ใน
เรื่องของภาษีกับการเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจ
ชุมชนในระดับพื้นท่ี 
ปัญหาอุปสรรค - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มท่ีไม่
เข้มแข็ง มีข้อจ ากัดในเรื่องของการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่ม ท าให้ไม่มีแผนและแนวทางการพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน 
วิธีการแก้ไข - จัดท าแบบประเมิน เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพในกลุ่ม เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มต่อไป 
 
 
 
 

1. ส่วนกลางสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมในระดับพื้นท่ี 
2. กรมฯควรก าหนดให้มี
งานแสดงสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชนในทุกจังหวัดๆละ 1 
ครั้ง เพื่อช่วย
ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
กลุ่ม 

งบประมาณในการ
ด าเนินงานมีน้อย แต่จุด
แข็งคือการรวมกลุ่มท่ี
เข้มแข็งขอให้จังหวัด
ด าเนิน 
- จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มท่ี
เป็นปัจจุบัน 
- จัดสร้าง Learning 
Team มีพี่เล้ียงสอนงาน 
เพื่อให้การลงพื้นท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ สร้าง
ความมั่นใจให้แก่น้อง
ใหม่ และลดความ
ขัดแย้งในพื้นท่ี 



- 2 - 
 

ประเด็นการนิเทศ 
 

ผลสัมฤทธิ์/ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค 
วิธีการแก้ไข 

ข้อเสนอแนะจากพืน้ที ่ ข้อเสนอแนะจากทีม
นิเทศ 

 3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
- เกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร มีการ
รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม 
และรู้หลักการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน รวมท้ัง
สามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรมตามแผนการ
ผลิตรายกลุ่ม/บุคคล (IFPP) 
- เกษตรกรในแต่ละบุคคลในกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรได้เรียนรู้แผนการผลิตของแต่ละบุคคล
ร่วมกัน พบจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละคน น าไปปรับ
ใช้ในการท าการเกษตรของตนเอง  
- กลุ่มมีการใช้แผนการผลิตกลุ่มมาพัฒนาเป็น
แผนพัฒนากิจกรรมกลุ่มเพื่อก าหนดทิศทางการ
ด าเนินกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น มีแนวทางในการพัฒนา
มากกว่าเดิม 
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพมีเวทีในการพบปะ พูดคุยกัน 
และแลกเปล่ียนการท าการเกษตรของแต่ละบุคคล
อย่างเป็นทางการ และสามารถรวมสมาชิกได้มาก
ท่ีสุด 

 1. เห็นควรมีการก าหนดใน
โครงการด าเนินกิจกรรมพัฒนาโดย
เริ่มต้ังแต่ในระดับพื้นท่ีอ าเภอ ได้
เรียนรู้การจัดท าแผนของแต่ละ
บุคคล การท าแผนรายกลุ่ม และ
วิเคราะห์ปัญหาหาทางแก้ไขด้วย
กระบวนการกลุ่ม เนื่องจากในพื้นท่ี
จะได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกนั
ก่อนท่ีจะน าแนวทางนั้นๆมา
แลกเปล่ียนในระดับจังหวัด  
2. การสนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนกลุ่มเป็นส่วนท่ีจะช่วย
กระตุ้นการพฒันาให้กลุ่มมีความ
พร้อมของบประมาณ 

 

 3.1.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร 
- กิจกรรมอบรมด าเนินการครบถ้วนทุกอ าเภอ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร มีการสร้างเครือข่ายในการด าเนิน
กิจกรรม และรู้หลักการบริหารจัดการกลุ่มอย่าง 

ปัญหาอุปสรรค :จากการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า จึงท าให้
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน
ความต้องการกลุ่มช้ากว่าก าหนด 
แนวทางการแก้ไข : ขยาย 

1. ฝากสสก. ประสานกรมฯในการ
ลดกิจกรรมโครงการลง และเพิ่ม
งบประมาณการด าเนินงานให้มาก
ขึ้น 
 

แนะน าให้สมาชิกใน
ครัวเรือนมาช่วย
สนับสนุนเรื่องการใช้ส่ือ/
เทคโนโลยีในส่วนท่ีกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรยังขาด 
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 ยั่งยืน รวมท้ังสามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการผลิตรายกลุ่ม/บุคคล (IFPP)  
- กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามแผนความ
ต้องการของกลุ่มต้นแบบ อยู่ระหว่างท าแผนการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
- กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ มีความเป็นปึกแผ่น และ
มีภาวะผู้น า รวมถึงมีการประสานผลประโยชน์ให้กับ
สมาชิกท่ีเป็นเครือข่ายได้ดี 
-อ าเภอมีการจัดเก็บข้อมูล 3 ก จัดส่งข้อมูลการ
คัดเลือกกลุ่มองค์กรต้นแบบระดับอ าเภอให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการเป็นกรกฎาคม 2563 
ปัญหาอุปสรรค - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มี
ข้อจ ากัดในการใช้ส่ือสมัยใหม่ ท าให้ขาดโอกาส
ในการเข้าถึงการผลิต/จ าหน่ายสินค้าผ่าน
ออนไลน ์
แนวทางแก้ไข - เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าการใช้ 
Application หรือส่ืออื่นๆท่ีเป็นประโยชน์ 
ปัญหา - อ าเภอเกาะสีชังมีกลุ่มองค์กรต้นแบบ
ไม่ครบทุกด้าน เนื่องจากเกษตรกรมีน้อย 
วิธีการแก้ไข - รายงานกรมฯทราบถึงข้อจ ากัด
พื้นท่ี 

2. การประชุม วสช. อกม.
ควรมีมากกว่าปีละ 1 ครั้ง 
3. ควรจัดให้มีการประชุม
สัญจร เพื่อให้กลุ่มได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
4. การออกใบรับรองของ
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพ ควรมาจาก
แหล่งเดียวกัน 

ทักษะ 

 3.1.4 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว
เกษตรกร 
- ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม การเปิด 
ปิดการประชุมสภา ฝึกปฏิบัติทักษะด้านการเกษตร
และเคหกิจการเกษตรตามบริบทและความเหมาะสม
ของกลุ่มยุวเกษตรกรและพื้นท่ีต้ัง 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามแผนความต้องการ
ของกลุ่มต้นแบบ  
- ยุวเกษตรกรได้ร่วมกันเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองด้านการท า
การเกษตรร่วมกับครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร 

ปัญหาอุปสรรค - การเล่ือนช้ันเรียนของ
นักเรียนแต่ละปี ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน 
แนวทางแก้ไข - พูดคุยกับทางผอ.โรงเรียนให้
ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมกลุ่มยุว
เกษตรกร 
- การเปิดปิดสภายุวเกษตรกรเป็นพิธีที่มี
ขั้นตอนและรายละเอียดต้องใช้บุคคลท่ีมี
ประสบการณ์และเคยฝึกปฏิบัติมาเป็นผู้น า จึง
ได้มีการค้นหาและจัดท าวีดีทัศน์ขั้นตอนต่างๆ
เพื่อเป็นตัวอย่างให้ยุวเกษตรกรได้ดูและฝึก
ปฏิบัติ การเรียนรู้และปฏิบัติตตามท าให้เข้าใจ
มากขึ้น 

1. เพิ่มการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมด้าน
การเกษตรที่มากขึ้น และ
เพิ่มงบประมาณในการ
สัญจรสร้างเครือข่ายของ
ยุวเกษตรให้สามารถ
ด าเนินการได้มากขึ้น 
2. สนับสนุนการจัดต้ัง
เครือข่ายยุวเกษตรกร
อย่างเป็นทางการใน
รูปแบบคณะกรรมการ
เพื่อให้มีการบริหารที่ 
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 - ยุวเกษตรกรมีความเข้าใจในการท า
การเกษตรมากขึ้นช่วยปรับเปล่ียนความคิด
และความเข้าใจต่อบุคคลภาคการเกษตร
เปล่ียนไปท่ีดีขึ้น 

- ท่ีปรึกษายุวเกษตรกรเป็นคนท่ีใหม่และส่วน
ใหญ่แล้วไม่ได้มีความถนัดด้านสาขาการเกษตร 
ท าให้ได้มีความเช่ียวชาญท่ีจะถ่ายทอดความรู้ 
แก้ไขโดยจัดต้ังกลุ่มส่ือสังคมออนไลน์ โดยเชิญ
เครือข่ายเช่น SF YSF ปราชญ์เกษตรกร หรือ 
อกม. เข้ามาร่วมเครือข่ายและคอยให้ค าแนะน า
เพิ่มความมั่นใจ 
- ยุวเกษตรกร และเครือข่ายยุวเกษตรกรส่วน
ใหญ่แล้วไม่รู้จักซึ่งกันและกนั แก้ไขโดยจัดเก็บ
ข้อมูลของเครือข่ายแต่ละบุคคลและ 
รวบรวมเป็นท าเนียบส่งต่อให้แต่ละกลุ่มเพื่อ
ทราบข้อมูลของแต่ละกลุ่ม 
 

ชัดเจนมากขึ้น และมีการจัด
ประชุมเครือข่ายในแต่ละจังหวัด 
3. กลุ่มยุวเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มท่ีมีความสนใจท่ีจะเริ่ม
ขับเคล่ือนแต่ขาดตัวอย่างและ
บางกลุ่มสนใจกิจกรรมการ
ประกวดกลุ่มจึงได้มีการจัดการดู
งานในสถานท่ีจริงโดยให้ยุว
เกษตรกรที่ประกวดชนะเลิศเป็น
สถานท่ีดูงานและเป็นพี่เล้ียงใน
การถ่ายทอดแนวทางและแนะน า
การปฏิบัติ 

 

3.2 พัฒนาเกษตรกรรุน่
ใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ 

3.2.1 โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม 
พัฒนาเกษตรกรรุน่ใหม่ให้เป็น Young 
Smart Farmer  
- เกษตรกรรุ่นใหม่มีความสนใจในการเรียนรู้
ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการเกษตรกับผู้ท่ีมีความรู้ ความ
ช านาญในกิจกรรมการเกษตรนั้นๆ 
- เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความรอบรู้เรื่องการใช้
เทคโนโลยีการใช้ส่ือดิจิตอล เน้นการบริหาร 

ปัญหาอุปสรรค : ขาดการขับเคล่ือนและสร้าง
เครือข่ายในระดับพื้นท่ี 
 - เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
2019 จึงท าให้กิจกรรมในการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหมบ่างกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผน     
แนวทางการแก้ไข : ควรมีกิจกรรมของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับพื้นท่ี เช่น กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือ การประชุม
คณะกรรมการในระดับพื้นท่ี 
 - ปรับแผนในการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้อง  

1. การจัดเก็บแผนการผลิต
รายบุคคล เห็นควรเพิ่มเป็นการ
เก็บในลักษณะฐานข้อมูลมากขึ้น 
เพื่อท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
ข้อมูลได้หลากหลายและสามารถ
เข้าไปดูตัวอย่างของเกษตรกรที่
เป็นต้นแบบ ถึงความคิดและวิธี
ปฏิบัติอย่างไรถึงประสบ
ความส าเร็จ 
2. การประเมินผลการเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่องในเวที 

1. แนวทางการ
พัฒนา YSF หา
โอกาสจัดท า 
Workshop เพื่อให้ 
YSF ได้มีโอกาส
พบปะ พูดคุย
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และ
สร้างเครือข่าย
ร่วมกัน 
2. ช่วยติดตามทหาร
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วิธีการแก้ไข 
ข้อเสนอแนะจากพืน้ที ่ ข้อเสนอแนะจากทีม

นิเทศ 
 จัดการโดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน 
- เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้การใช้เครื่องมือ
การท าแผนการผลิตรายบุคคลมาปรับใช้ใน
การวางแผนการท าการเกษตรของตนเอง 
ได้เห็นถึงต้นทุนส่วนใหญ่เกิดจากอะไร หรือ
รายได้ตนเองสมดุลกับรายจ่ายหรือไม่ และ
ควรหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
อย่างไร 
- เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรมีการร่วม
วิเคราะห์เนื้อหาการถ่ายทอดความรู้จากการ
ท าแผนการพัฒนาตนเอง ท าให้มีประเด็น
ถ่ายทอดความรู้ท่ีชัดเจนขึ้น 
- เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ี
สอดคล้องกับพื้นท่ีมากขึ้น และยังได้เรียนรู้
จากแผนการผลิตของบุคคลอื่นท่ีร่วมเข้ารับ
การอบรม ท าให้เห็นข้อเด่น และข้อท่ี
ปรับปรุงร่วมกัน ซึง่เป็นส่ิงท่ีช่วยให้
เกษตรกรได้จับกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นๆ 

กับนโยบายของกรมฯ            
ปัญหาอุปสรรค 
- เกษตรกรที่จะพัฒนามีจ านวนลดลง ขาด
แคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ เนื่องจากการขยาย ตัว
ของชุมชนเมือง 
- มีความมั่นใจในตัวเองสูง ขาดการเช่ือมโยง
ระหว่างเครือข่าย เน้นการท าการเกษตรแบบ
รายเด่ียว 
วิธีการ 
- จัดเวทีพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ มีโอกาสได้
พบปะได้ พูดคุย ท าความรู้จักแลกเปล่ียน
เรียนรู้ พร้อมสร้างเครือข่าย สร้างปฏิสัมพันธ์ 
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน   
-- เกษตรกรต้องการเนื้อหาการถ่ายทอดความรู้
ท่ีหลากหลายและบางหลักสูตรต้องใช้ผู้ท่ีมี
ความเช่ียวชาญด้านนั้นๆจะสามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือและสนใจให้เกษตรกร แก้ไขโดยการ
เชิญวิทยาในพื้นท่ี เช่น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ปราชญช์าวบ้าน และเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) 
เข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้กับเจ้าหน้าท่ี 
- บางพื้นท่ีของจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นท่ีท่ีได้
พัฒนาเป็นลักษณะเมือง ท าให้การท า
การเกษตรเป็นการท าในพื้นท่ีขนาดเล็ก การท า

วิเคราะห์ศักยภาพฯ นี้ มี
ระยะเวลาท่ีอาจไม่เพียงพอท่ีจะ
เห็นการเปล่ียนแปลงของ
เกษตรกร เกษตรกรบางรายใช้
เวลาท่ีมากกว่ารายอื่นๆ การ
รายงานผลการประเมินถ้า
สามารถเพิ่มขยายระยะเวลาจะ
ท าให้เกษตรกรได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้เต็มท่ี 
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็น
แนวทางท่ีดีและควรด าเนินการ
ต่อไป เนื่องจากเกษตรกรมา
อบรมแล้วสามารถรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มอาชีพได้พัฒนาตนเอง
เพื่อพร้อมท่ีจะเข้าขอรับการ
สนับสนุนจากโครงการได้ 
 

เข้ารับการอบรมกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร 
พร้อมท้ังช่วยสนับสนุน
ด้านวิชาการกับบุคคล
ดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะจากพืน้ที ่ ข้อเสนอแนะจากทีม

นิเทศ 
  แก้ไขโดยเชิญเกษตรกรต้นแบบในพื้นท่ีนั้น

มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากสามารถ
เข้าใจในแผนการผลิตและปรับเปล่ียนแบบ
ให้สอดคล้องกับการท าการเกษตรในพื้นท่ี
เขตเมือง และสร้างความเช่ือมั่นถึงการน า
แผนการผลิตมาใช้ได้จริง 
- เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีการ
เพาะปลูกในพืชท่ีมีความหลากหลายท าให้
ยากต่อการท าแผนการผลิตพร้อมกัน ต้องมี
การแบ่งกลุ่มตามชนิดพืช และให้เกษตรกร
ต้นแบบพี่เล้ียงช่วยด าเนินการฝึกปฏิบัติการ
ท าแผนการผลิตรายบุคคล 
- การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะต้องใช้ระยะเวลา
ในการพัฒนา และยังไม่สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้รอบด้าน (อยู่ระหว่างพัฒนา
จุดเรียนรู้) 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานด้าน
การเกษตรท่ีหลากหลาย 
 *** จัดเวทีให้เกษตรกรท าความรู้จัดกัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ
เกษตรกร และจัดท าเวทีถ่ายความรู้เป็น
ขั้นตอน ต้ังแต่เริ่มต้นการผลิต , ขบวนการ
จัดการ, การบริหารจัดการ, การตลาด   
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ผลสัมฤทธิ์/ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค 

วิธีการแก้ไข 
ข้อเสนอแนะจากพืน้ที ่ ข้อเสนอแนะจากทีม

นิเทศ 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 
 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว "หมู่บ้านท่องเท่ียว
เชิงเกษตร บ้านวังดอกไม้"  
ต. สาริกา อ. เมือง จ. นครนายก 
ด าเนินการ โดยจัดท าป้ายประจ าแหล่ง 
ท่องเท่ียว ป้ายแผนผังแหล่งท่องเท่ียว 

  - ถูกดึงงบประมาณตาม พ.ร.บ.  

3.4 สร้างความมั่นคงด้าน
อาหารในครัวเรือนเกษตรและ
ชุมชน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงาน
เกษตรอ าเภอ จัดกระบวนการเรียนรู ้
ระยะท่ี 1 โดยมีการสร้างการรับรู้ 
วิเคราะห์พื้นท่ี และจัดท าแผนสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน  
ระยะท่ี 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตร
และเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้าน
อาหารระดับชุมชนโดยให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการท าปลาส้ม และมีการสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยส่วนใหญ่จะ
เน้นการปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผล 

ครัวเรือนต้นแบบท่ีมีกิจกรรมทุกด้าน หา
ยาก  เนื่องจากสภาพพื้นท่ีบ้านและความ
ช านาญของเกษตรกรแตกต่างกัน  จึงจัดท า
ครัวเรือนต้นแบบในด้านต่างๆ เช่น ด้านพืช 
ด้านประมง ด้านปศุสัตว์  รวม 10 
ครัวเรือนต้นแบบ  เพื่อให้สมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 ราย ได้เรียนรู ้

  

 


