
 
๕๔ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ 3  ประมวลภาพกิจกรรมในปงีบประมาณ 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๕ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 
 

 
 การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ 1/2556  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

นนทบุรี  เรื่อง  แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรและอนาคตข้าวไทย  เพ่ือพิจารณาถึง
ปัญหาของเกษตรกรและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  พร้อมกับการบูรณา
การร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  แต่ง
คณะท างานตามมาตรา  33  (8)  เมื่อวันพุธที่  26 ธันวาคม  2556  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี  ชั้น  3   

 

 
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่  2/2556 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

นนทบุรี  เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนสภาเกษตรกรร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  (ธกส.) เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประจ าแต่ละ

3.1 การประชุมสภาเกษตรกรจังหวดันนทบรุ ี  
 



 
๕๖ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

อ าเภอในจังหวัดนนทบุรี  รวมทั้งชี้แจงขั้นตอน  วิธีการปฏิบัติงานของคณะท างาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
21  มิถุนายน  2556  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไทรม้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่  3/2556 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

นนทบุรี  เกี่ยวกับแนวคิดและกรอบการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  
เพื่อท าความเข้าใจและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของคณะท างาน เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน  
2556  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไทรม้า 



 
๕๗ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่  2/2556 
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง  การปฏิบัติงานคณะท างาน  
เพ่ือให้คณะท างานทุกอ าเภอได้เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่  แนวคิดการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  
แผนงานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  แผนงานตามสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย  เมื่อวันศุกร์
ที่  5  กรกฎาคม  2556  ณ  วัดขวัญเมือง  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๘ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่  4/2556 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี  เกี่ยวกับกรอบแนวคิดตามแผนเศรษฐกิจฉบับที่  11  ปี  2555 – 2559  สู่วิธีการปฏิบัติ
ส าหรับคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ด าเนินการเป็นแผนงานพัฒนาจังหวัด  โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีผู้พิจารณา  วิเคราะห์  น าสู่แผนแม่บทสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่  15  สิงหาคม  2556   ณ  ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

 
 

 

  
 การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ประจ าอ าเภอบางใหญ่  จังหวัด

นนทบุรี  ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ประจ าอ าเภอบางใหญ่  เรื่อง  แผนพัฒนา
เกษตรสู่แผนแม่บทระดับจังหวัด  เพื่อเข้าใจในแผนงานตามบทบาทหน้าที่ (แผนพัฒนาการเกษตร)  การ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแต่ละอ าเภอของคณะท างานแต่ละคณะ  การประเมินผล  รายงานผลปัญหา
และการลงพ้ืนที่  เมื่อวันอังคารที่  20  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี   

 



 
๕๙ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ประจ าอ าเภอบางกรวย  จังหวัด
นนทบุรี  ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ประจ าอ าเภอบางกรวย  เรื่อง  แผนพัฒนา
เกษตรสู่แผนแม่บทระดับจังหวัด  เพื่อเข้าใจในแผนงานตามบทบาทหน้าที่ (แผนพัฒนาการเกษตร)  การ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแต่ละอ าเภอของคณะท างานแต่ละคณะ  การประเมินผล  รายงานผลปัญหา
และการลงพื้นที่  เมื่อวันพุธที่  21  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี   



 
๖๐ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

  

 การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี   ประจ าอ าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี  ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ประจ าอ าเภอเมืองนนทบุรี  เรื่อง  
แผนพัฒนาเกษตรสู่แผนแม่บทระดับจังหวัด  เพ่ือเข้าใจในแผนงานตามบทบาทหน้าที่ (แผนพัฒนา
การเกษตร)  การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแต่ละอ าเภอของคณะท างานแต่ละคณะ  การประเมินผล  
รายงานผลปัญหาและการลงพ้ืนที่  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุม
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๑ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี   ประจ าอ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี  ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ประจ าอ าเภอบางบัวทอง  เรื่อง  
แผนพัฒนาเกษตรสู่แผนแม่บทระดับจังหวัด  เพ่ือเข้าใจในแผนงานตามบทบาทหน้าที่ (แผนพัฒนา
การเกษตร)  การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแต่ละอ าเภอของคณะท างานแต่ละคณะ  การประเมินผล  
รายงานผลปัญหาและการลงพ้ืนที่  เมื่อวันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖๒ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันศุกร์ที่  7  ธันวาคม  2555  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางรัก
น้อย  (ชั้น 4)  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เวลา  13.30  น.  ประชุม  เรื่อง  “การจัดงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพ่ือเทิดพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้ายวันประสูรพระเจ้า  
วรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ”  

 เมื่อวันอังคารที่  18  ธันวาคม  2555  ณ  ห้องประชุมพ่ึงบุญ  ชั้น  8  ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ครั้งที่  6/2555  
เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด   

   เมื่อวันพุธที่  19  ธันวาคม  2555  ณ  ห้องประชุมส านักงานตรวจราชการ  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  อาคาร  1  (ห้อง  1402)  ส านักบริหารกลาง  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
เวลา  09.30  น.  ประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี  
2555/56  ครั้งที่  1/2555  เพ่ือพิจารณาวางกรอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี  2555/56 

 เมือ่วันพฤหัสบดีที่  20  ธันวาคม 2555 ณ  วัดบางรักน้อย หมู่ที่  3  ต าบลบางรักน้อย  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  เวลา 07.00 น. ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์ฯ เพ่ือเทิดพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระ
วรชายาฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้
อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  มีการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานต่างๆ  จัดให้มีกิจกรรม  เช่น  โครงการสายใยรักฯ  นิทรรศการของแต่ละหน่วยงานและ
การถ่ายทอดความรู้  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2  สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  
เข้าร่วมประชุมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและหน่วย 
งานท่ีเก่ียวข้อง  



 
๖๓ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันที่  24 – 25  ธันวาคม  2555  ณ  โรงแรมที  เค  พาเลซ  แจ้งวัฒนะ  
กรุงเทพมหานคร  เวลา  09.00 – 18.00  น.  ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “เกษตรกรไทยพร้อมรุก – 
ปรับรับ  AEC”  เพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่  AEC  ในปี  พ.ศ. 2558  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันอังคารที่  15  มกราคม  2556  ณ  ห้องศรีวรา  โรงแรมทาวน์  อิน  ทาวน์  

พัทยา  จังหวัดชลบุรี  เวลา  08.00 – 17.00  น.  ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “โครงการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรระดับจังหวัด  ปี  2556”  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการด าเนินโครงการฯให้มีความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการและสามารถขับเคลื่อนการด าเนิน งาน
โครงการฯให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งเพ่ือระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 



 
๖๔ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันที่  16 – 18  มกราคม  2556  ณ  ห้องประชุมกรมการข้าว  ชั้น  2 เวลา  

08.30 – 16.00  น.  ประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี  
2555/56  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ครั้งที่  1/2556  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการฯและหารือศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้าว  ณ  กรมการข้าว  
กรมส่งเสริมการเกษตร  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  องค์การคลังสินค้า  กรมการค้าภายใน  กรมการ
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร     

 เมื่อวันจันทร์ที่  21  มกราคม  2556  ณ  แปลงสาธิต  หมู่ที่  5  ต าบลหันตะเภา  
อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เวลา  09.00  น.  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน  “ข้าว
ปลอดภัย  ก้าวไกลสู่อาเซียน”     

 เมื่อวันอังคารที่  22  มกราคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  
เวลา  13.30  น.  ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  (แพะ – แกะ)  ในพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือให้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นนทบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภคเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 



 
๖๕ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันที่  4 – 5  กุมภาพันธ์  2556  ณ  โรงแรมเดอะเรกาซี่  ริเวอร์แคว  จังหวัด
กาญจนบุรี  เวลา  08.00 – 17.30  น.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “นโยบายการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชีและการพัสดุ  ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ”  
เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับ
การชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายการด าเนินงานของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  การ
จัดท าแผนงานและงบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  การบริหารงานด้านการเงิน  การบัญชีและการ
พัสดุ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  (ชั้น  2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา  หมู่ที่  6  ต าบลบางรักพัฒนา  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัด
นนทบุรี  เวลา  13.30  น.  ประชุมเรื่อง  “การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ตามแผนปกติของจังหวัดนนทบุรี”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันที่  18 - 19  กุมภาพันธ์  2556  ณ  โรงแรมเดอะริช  จังหวัดนนทบุรี  เวลา  

08.00 -17.00  น.  ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ”  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานและหาแนวทางการเตรี ยมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ  รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ



 
๖๖ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด  เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
 
  เมื่อวันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุมอาคารเบญจสิริกิต์  ชั้น  5  

กรมส่งเสริมการเกษตร  เวลา  10.00  น.  ประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือกปี  2555/56  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ครั้งที่  2/2556  เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติ
งานในการติดตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก  และติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของอนุกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี  2555/56  ระดับ
ภาค 

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุรี  เวลา  09.30  น.  ประชุมเรื่อง  คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานอนุกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการที่เกี่ยว  เป็นอนุกรรมการ  เกษตรและสหกรณ์  
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   



 
๖๗ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 
 เมื่อวันที่  20 – 21  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุมพ่ึงบุญ  ชั้น  8  ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ครั้งที่  1/2556  
เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด   

 เมื่อวันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2556  ณ  บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลบางรัก
พัฒนา  หมู่ที่  6  ต าบลบางรักพัฒนา  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  เวลา 07.00 น. ร่วมงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ตาม
แผนปกติของจังหวัดนนทบุรีและได้บูรณาการร่วมกับโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  มีการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ  จัดให้มีกิจกรรม  เช่น  โครงการสายใยรักฯ  นิทรรศการของแต่ ละ
หน่วยงานและการถ่ายทอดความรู้  เป็นต้น 



 
๖๘ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี  เวลา  09.00 – 16.30  น.  ประชุมคณะท างานติดตามการด าเนินงานโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือกปี  2555/56  จังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่  1/2556     



 
๖๙ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันอังคารที่  5  มีนาคม  2556  ณ  ห้องจูปีเตอร์  ชั้น  3  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  
คอนเวนชั่น  เวลา  08.00 – 15.45  น. ประชุมสัมมนา  เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) :  
เกษตรกรไทยได้หรือเสีย”  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรของไทยภายหลังจากที่ได้มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
นโยบาย  ยุทธศาสตร์และการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ภาคเกษตรเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ     

 เมื่อวันอังคารที่  5  มีนาคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น  4  เวลา  09.30  น.  ประชุมเรื่อง  คณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  4  ปี  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  4  ปี  (พ.ศ. 2556 – 2559)  ส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

 
 เมื่อวันศุกร์ที่  8  มีนาคม  2556  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร  เวลา  

09.00 – 16.30  น.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  พ.ศ. 2556 – 2559  จากผู้เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค”   

 
 



 
๗๐ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันศุกร์ที่  15  มีนาคม  2556  ณ  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี   พิธี
เปิดส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  โดย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เป็น
ประธานเปิดป้ายส านักงาน    

 

 

 
 เมื่อวันจันทร์ที่  18  มีนาคม  2556  ณ  ห้องประชุม  กศน.  จังหวัดนนทบุรี  เวลา  

09.00 – 14.00  น.  ร่วมเป็นประธานการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มเกษตรอินทรีย์  
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน  ภายในปี  2558  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 

 เมื่อวันจันทร์ที่  25  มีนาคม  2556  ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเว่นชั่น  
กรุงเทพฯ  เวลา  08.30 – 16.00  น.  ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “ก้าวไกล  ก้าวไป  ขับเคลื่อนเกษตร
ไทยสู่อาเซียน”  เพื่อสร้างความตะหนักรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  รวมถึงผลกระทบที่จะได้รับจาก
การเป็นประชาคมอาเซียนและรับทราบแนวทางในการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 เมื่อวันอังคารที่  26  มีนาคม  2556  ณ  ห้องประชุมพ่ึงบุญ  ชั้น  8  ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ครั้งที่  2/2556  
(วาระพิเศษ)  เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 



 
๗๑ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  มีนาคม  2556  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ชั้น  
3  (หลังใหม่)  เวลา  14.00  น.  ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  4  ปี  (พ.ศ. 2556 – 2559)   เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี  4  ปี  (พ.ศ. 2556 – 2559)  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี   

 เมื่อวันที่  28 – 29  มีนาคม  2556  ณ  ห้องแกรนด์บอลลูน  1  โรงแรมรามาการ์
เด้นส์  กรุงเทพฯ  เวลา  08.00 – 16.30  น.  ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “การรับรองฟาร์มมาตรฐาน
ของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต
สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดไทยและภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันให้แก่เจ้าหน้าที่  
เกษตรกร  และผู้ประกอบการ 

 เมื่อวันพุธที่  3  เมษายน  2556  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ชั้น  3  
(หลังใหม่)  เวลา  13.30  น.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม
จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดนนทบุรี  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 เมื่อวันที่  22 – 23  เมษายน  2556  ณ  ห้องหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  ต าบลวังน้ า
ซับ  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  เวลา  09.00 – 17.00  น.  ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  เรื่อง  “ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด  (กลุ่มภาคกลาง)”  เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  ให้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกันละเป็นระบบ
เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และศักยภาพให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดต่อไป 

 เมื่อวันที่  29 -–30  เมษายน  2556  ณ  ห้องประชุมพ่ึงบุญ  ชั้น  8  ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ครั้งที่  3/2556  
เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 

 เมื่อวันอังคารที่  7  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุม  กศน.จังหวัด  ต าบลเสาธงหิน  
อ าเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  เวลา  09.00 – 16.00  น.  ร่วมเป็นวิทยากรในหัวเรื่อง  “ประชา
สังคมเศรษฐกิจประชาสังคมอาเซียน – นนทบุรี”   

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  เวลา  09.00  น.  เข้าร่วมประชุมคณะท างานตรวจสอบพ้ืนที่เกษตรกรรมที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม  ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อย  ส าหรับพืช  
ประมง  ปศุสัตว์”  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การลดต้นทุนการผลิต  การจัดการด้าน
การตลาด  การแปรรูป  การเพิ่มมูลค่าและการจัดระบบ  Logistics 

 



 
๗๒ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 

 
 เมื่อวันศุกร์ที่  10  พฤษภาคม  2556  ณ  บริเวณส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  

เวลา  10.00  น.  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน  “วันเกษตรกร  ประจ าปี  2556”   
 

 
 

 



 
๗๓ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองพระอุดม  (ชั้น  2)  หมู่ที่  3  ต าบลคลองพระอุดม  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  เวลา  
14.00  น.  ประชุมเรื่อง  “การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกร
รัศมีโชติ”   

 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันอังคารที่  21  พฤษภาคม  2556  ณ  บ้านนายอ าพร  ข าเมือง  บ้านเลขที่  25  
หมู่ที่  6  ต าบลบางกร่าง  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เวลา  08.00 – 17.00  น.  เข้าร่วม
ประกวด  “เกษตรอ าเภอดีเด่น  เกษตรต าบลดีเด่น  ระดับเขต”  

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2556  ณ  วัดสะพานสูง  หมู่ที่  3  ต าบลคลอง
พระอุดม  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  และได้บูรณาการกับโครงการ  “หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  มีการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ  จัดให้มีกิจกรรม  เช่น  โครงการสายใยรักฯ  นิทรรศการของแต่ละ
หน่วยงานและการถ่ายทอดความรู้  เป็นต้น 

 



 
๗๔ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 
 เมื่อวันที่  24 – 25  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมือง

จันทบุรี  จ ากัด  ชั้น  3  ต าบลพลับพลา  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  เวลา  08.30 – 
17.00  น.  ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด  (กลุ่มภาคกลาง)”  
เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด  ให้
ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกันและเป็นระบบเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้กับสภาเกษตรกรจังหวัดต่อไป 

 เมื่อวันพุธที่  29  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ชั้น  
3  (หลังใหม่)  เวลา  13.30  น.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน
เกษตรกรรมจังหวัดนนทบุรี  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัด
นนทบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  

 เมื่อวันที่  20 – 21  มิถุนายน  2556  ณ  ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก  
หมู่ที่  13  ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  เวลา  08.30 – 17.00  น.  
ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “การขับเคลื่อนการด าเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  เพื่อระดมความคิดในการ
ด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์สภา
เกษตรกรแห่งชาติ  ปี  2556 – 2559  ต่อไป 

 
 



 
๗๕ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันอาทิตย์ที่  23  มิถุนายน  2556  ณ  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เข้า
ร่วม  “โครงการ มสธ. ร่วมพัฒนาจังหวัดนนทบุรี”  โดยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม
บูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม งานด้านวิชาการ งานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
สวนไร่นา และการเลี้ยงสัตว์ ด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะการเพาะปลูกพืชสวนไร่นา เลี้ยงสัตว์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ  อาคารวชิรานุสรณ์  ชั้น  6  เวลา  09.30 – 16.30  น.  ประชุมคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี  2555/56  ครั้งที่  3/2556  เพ่ือพิจารณาสรุปผลการ
ติดตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก  ปี  2555/56   

 เมื่อวันที่  28 – 29  มิถุนายน  2556  ณ  ห้องประชุมพ่ึงบุญ  ชั้น  8  ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  เวลา  08.00 – 16.30  น.  เพ่ือพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกร
แห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 

 เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2556  ณ  โรงแรมรามา  การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต  หลักสี่  
กรุงเทพมหานคร  เวลา  08.00 – 13.00  น.  ร่วมเสวนาเชิงวิชาการ  เรื่อง  “ทางออกระบบ
อุตสาหกรรมข้าวไทย  สู่การแข่งขันตลาดโลก”  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน  



 
๗๖ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

เรียนรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวไทย  ปัญหาที่เกิดขึ้น  ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทยให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐ  เป็นการสร้าง
อุตสาหกรรมข้าวไทยให้แข็งแกร่งรองรับตลาดเศรษฐกิจโลก 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11  กรกฎาคม  2556  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
ชาเลนเจอร์  ห้องรอยัล  จูบิลี่  บอลรูม  เมืองทองธานี  เวลา  08.00 – 16.30  น.  ประชุมสัมมนา  
เรื่อง  “โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติสู่ทศวรรษใหม่แห่งการพัฒนาภาค
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน”  เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ปี  2556 – 2559  
สู่การปฏิวัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๗ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันอังคารที่  16  กรกฎาคม  2556  ณ  ห้องวิภาวดีบอลรูม  C  โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์  เซ็นทรัลพลาซ่า  ลาดพร้าว  ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  เวลา  
08.30 – 16.00  น.  สัมมนา  เรื่อง  “โครงการผักสดปลอดภัย  ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี”  เพ่ือ
รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิต  ผู้ค้าผักจ าหน่ายผักสดปลอดภัย  ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับผัก
สด  และมีการเปิดรับสมัครประชาชนเป็นสายสืบผักสดอาสา  เพ่ือแจ้งข้อมูลแหล่งปลูก/ขายผักที่มียา
ฆ่าแมลงเกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค       

 เมื่อวันที่  17 – 18  กรกฎาคม  2556  ณ  โรงแรมภูเขางาม  รีสอร์ท  จังหวัด
นครนายก  เวลา  08.00  -  16.00  น.  เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้กระบวนการจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม  เพ่ือทราบแนวคิด  กระบวนการ  แนวทางและขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมและแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 

 

 

 
 
 



 
๗๘ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม  2556  ณ  ห้องประชุมพ่ึงบุญ  ชั้น  8  ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  เวลา  08.00 -  15.30  น.  ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “การรับฟังความคิดเห็น
การจัดท าร่างแผนแม่บทโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ”  เพ่ือบูรณาการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเครือข่ายทุกภาคส่วน  โดยค านึงถึงศักยภาพของ
พ้ืนที่และความต้องการของชุมชนมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการผลิต  การเพ่ิมมูลค่า  การตลาดและการบริหารจัดการ  โดยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง  และสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ต่างๆได้ 

 เมื่อวันเสาร์ที่  7  กรกฎาคม  2556  ณ  อ าเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วม  
“โครงการ มสธ. ร่วมพัฒนาจังหวัดนนทบุรี”  โดยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมบูรณา
การเพื่อการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม งานด้านวิชาการ งานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่สวนไร่
นา และการเลี้ยงสัตว์ ด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะการเพาะปลูกพืชสวนไร่นา เลี้ยงสัตว์  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันอังคารที่  30  กรกฎาคม  2556  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ชั้น  

5  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เวลา  14.00  น.  ประชุมตัวแทนหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
สิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดนนทบุรี    
เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์  กระบวนการสสรหาและความส าคัญในการก าหนดให้มีผู้แทนของหน่วยงาน



 
๗๙ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

หรือองค์กรเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและ
ปรามปราบการทุจริตประจ าจังหวัดนนทบุรี 

 เมื่อวันพุธที่  31  กรกฎาคม  2556  ณ  ห้องรัตนา  (ชั้น 1)  โรงแรมนนทบุรีพาเลซ  
อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “โครงการเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัวในจังหวัดนนทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  2556”  เพ่ือสร้างเครือข่าย
การด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว  ลงสู่พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  
เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว   

 เมื่อวันจันทร์ที่  5  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
เวลา  10.00 – 16.30  น.  ประชุมคณะกรรมการด้านข้าว  ครั้งที่  1/2556  เพ่ือพิจารณาหารือ
จัดท าข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก  ปีการผลิต  2556/2557  เป็น
ข้อมูลเสนอกระทรวงพาณิชย์ในการประชุมหารือต่อไป 

 เมื่อวันพุธที่  14  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ศาลากลางจังหวัด  ชั้น  4  เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่  2/2556   

 เมื่อวันพุธที่  14  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลปลายบาง  (ชั้น  4)  
หมู่ที่  2  ต าบลบางคูเวียง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  เวลา  13.30  น.  ประชุม  เรื่อง  “การ
จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพ่ือเทิดพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”   

 เมื่อวันที่  19 – 20  สิงหาคม  2556  ณ  โรงแรมน่านคีรีธารา  ต าบลดู่ใต้  อ าเภอ
เมืองน่าน  จังหวัดน่าน  เวลา  08.00 – 17.00  น.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ  เรื่อง  “กลุ่มสภา
เกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ  ครั้งที่  2”  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสภาเกษตรกรจังหวัดและ
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดให้มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์และเข้าใจถึงบทบาท  อ านาจ
หน้าที่อันจะท าให้การขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 

  
 

 
 



 
๘๐ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

  
  
 เมื่อวันพุธที่  21  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

อาคารวชิรานุสรณ์  ชั้น  6  เวลา  09.30 – 12.00  น.  ประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน  ครั้งที่  
1/2556  เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2556  ณ  วัดหูช้าง  หมู่ที่  1   ต าบลบางคูเวียง  
อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี   ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ  เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
และได้บูรณาการกับโครงการ  “หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเหตุการณ์  มีการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ  
จัดให้มีกิจกรรม  เช่น  โครงการสายใยรักฯ  นิทรรศการของแต่ละหน่วยงานและการถ่ายทอดความรู้  
เป็นต้น  

 

 
 



 
๘๑ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันที่  22 – 23  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมพ่ึงบุญ  ชั้น  8  ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ครั้งที่  5/2556  
เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 

 เมื่อวันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2556  อ าเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วม  
“โครงการ มสธ. ร่วมพัฒนาจังหวัดนนทบุรี”  โดยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมบูรณา
การเพื่อการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม งานด้านวิชาการ งานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่สวนไร่
นา และการเลี้ยงสัตว์ ด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะการเพาะปลูกพืชสวนไร่นา เลี้ยงสัตว์  

 
 
  
 
 
 
 
 

 เมื่อวันอังคารที่  27  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
อาคารวชิรานุสรณ์  ชั้น  6  เวลา  09.30 – 16.30  น.  ประชุมคณะกรรมการด้านข้าว  ครั้งที่  
2/2556   

 เมื่อพฤหัสบดีที่  5  กันยายน  2556  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  ชั้น  3  
อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  เวลา  09.00 – 15.00  น.  ประชุมสัมมนา  เรื่อง  “โครงการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด”  และร่วมงาน  “มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ  
อ.ต.ก.  จังหวัดชุมพร” 

 เมื่อวันพุธที่  18  กันยายน  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
อาคารวชิรานุสรณ์  ชั้น  6  เวลา  09.30 – 16.30  น.  ประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน  ครั้งที่  
2/2556  เพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน (Road Map) การด าเนินงานตามหน้าที่ 



 
๘๒ ส่วนที่  3  ประมวลภาพกจิกรรมในปีงบประมาณ  2556 

 เมื่อวันที่  19  - 21  กันยายน  2556  ณ  ศูนย์รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  หมู่ที่  3  
ต าบลประณีต  อ าเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  เวลา  08.30 – 16.30  น.  สัมมนาแลกเปลี่ยนสินค้า
เกษตรเพ่ือพัฒนาระบบการตลาดของสภาเกษตรกรกลุ่มภาคกลางและกลุ่มภูมิภาคอื่นๆ   เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผลผลิต  ลดต้นทุนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงเรื่องราคาขาย  พร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 เมื่อวันอังคารที่  24  กันยายน  2556  ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์นนทบุรี  (ชั้น 
4)  เวลา  10.00  น.  ประชุมคณะท างานในคณะอนุกรรมการก ากับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้าน
การสหกรณ์ระดับจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4  

 เมื่อวันศุกร์ที่  27  กันยายน  2556  ณ  โรงแรมริชมอนด์  ถนนรัตนาธิเบศร์  อ าเภอ
เมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เวลา  08.30  น.  อบรมโครงการสายสืบผักสด  “โครงการผักสด
ปลอดภัย  ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี  ภายใต้ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน”  อบรมความรู้เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้ผลิต  ผู้ค้า  ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลความปลอดภัยมาตรการใช้ยาฆ่าแมลง 

 
 
                 
   
         
      
 
     
      
       
   
 
 
  
      
   
   
     
 
       
     
 
 

 


