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ส่วนท่ี  1 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

 

  ปัจจุบันการท าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอน   และ              
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ราคาต้นทุนการผลิตท่ีสูง ท้ังปัจจัยการผลิต สารเคมี เมล็ดพันธุ์ท่ีมีราคา
แพง ความไม่แน่นอนของราคาท่ีเกิดจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมีลักษณะไม่สอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการในแต่ละช่วงเวลา 

  นอกจากนี้ความไม่แน่นอนจากปริมาณผลผลิตท่ีเกิดจากปริมาณผลผลิตท่ีเกิดจากปัจจัยทาง
ธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญท่ีทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ได้กลายเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการท า
การเกษตรอย่างมาก  เกษตรกรอีกจ านวนมากก็ยังต้องประสบความทุกข์ยากจากปัญหาอื่นรอบด้าน เช่น ปัญหา
หนี้สิน ปัญหาท่ีดินท ากิน สิทธิเกษตรกรและสวัสดิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท าการเกษตร 

  การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือการเปิดเสรีทางการค้าในปลายปี 2558 เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งท่ีต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญ เพราะจะท าให้สินค้าเกษตรกรและอาหารเคล่ือนย้ายผ่านกลไกการขนส่งได้
อย่างเสรี การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ การสร้างคุณภาพสินค้าท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล 
รวมทั้งการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

แนวคิด 

  ๑) พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ต้องการสนับสนุนสิทธิและการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อ
เกษตรกรอย่างแท้จริง 

  ๒) การแก้ปัญหาทางการเกษตร  ไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับตัวเกษตรกรเอง  ดังนั้นจึงต้องมุ่งสร้าง
ความสามารถของเกษตรกร  เพื่อให้มีความรู้บริหารจัดการด้วยตนเองในลักษณะของกลุ่มชุมชนพื้นท่ีต าบล  โดย
การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

หลักการ 

  ๑) เน้นปัญหาและสินค้าในต าบลเป็นตัวต้ัง  พื้นท่ีต าบลเป็นศูนย์กลาง  และเกษตรกรเป็น
เจ้าของ  ท าการพัฒนา  หรือแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในต าบล  มากกว่าตอบสนอง
ตัวชี้วัดของหน่วยงานสนับสนุนภายนอก 

  ๒) รวมพลังทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชนและภาคีการ
พัฒนาอื่นๆ สนับสนุนการบริหารการพัฒนา 

  3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน มุ่งสู่ 
การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 

 วัตถุประสงค ์

            1. เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง 
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            2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

             3. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

   4. เพื่อให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาแก้ไขปัญหามใน
ชุมชน 
 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 1. สภาเกษตรกรจังหวัด พิจารณาคัดเลือกต าบลท่ีมีความพร้อมมีศักยภาพและพร้อมท่ีจะท าการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 การจัดท าแผนท่ีดีจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น

ระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท้ังมิติทางด้านการ
พัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการและมิติพื้นท่ี ท้ังระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศและ
ระดับโลกซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพื่อรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่า
ทัน น าไปสู่การปรับเปล่ียนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้อย่าง
แท้จริง ดังนี้ 

      1) ส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
แหล่งน้ า หนี้สิน ท่ีดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรท่ีท ารายได้/รายจ่าย 
การแปรรูป การตลาด ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรในพื้นท่ี ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึกถึงราย
ครัวเรือน และจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
แหล่งข้อมูลประสานจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อบต./เทศบาล 

      2) รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ 
เรื่องแหล่งน้ า หนี้สิน ท่ีดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร พ่อค้าเอกชน อบจ ./อบต./เทศบาล สถานศึกษา 
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 5 เรื่อง 
ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและ
การไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

      3) จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกษตรกรในต าบลต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเพื่อถือใช้ 

 3. ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละต าบลท่ีด าเนินโครงการ 
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 
 
 
 



แผนพฒันาเกษตรกรรรมต าบลบา้นใหม่  อ  าเภอบางใหญ่  จงัหวดันนทบุรี 3 

 

 

 
ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร 

 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
4) การสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
1) การสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล้ าในสังคม 
2) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
3) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
4) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
5) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 

 

 

นโยบายรัฐบาล 
1) นโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลดความเล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
2) นโยบายรัฐบาลข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 

 

 

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2564) 
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 
2) การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร 
4) การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร และการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้าน
กองทุนการเกษตร 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560 - 2564) 
1) สร้างระบบการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาขีดความสามารถการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
3) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือข่าย 
4) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรสู่เกษตรอุตสาหกรรม 
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ส่วนท่ี 2 

บริบทพื้นที ่

 

ประวัติความเป็นมา  

  ต าบลบ้านใหม่จากต านานเล่าขานท่ีผ่านมา จากหลักฐานการสร้าง วัดต้นเชือก เมื่อ พ.ศ.
๒๓๒๔ เป็นปีสุดท้ายในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แสดงว่ามีชุมชนเดิมอยู่มาก่อนหน้านี้
แล้ว เพราะตามสภาพภูมิประเทศต าบลบ้านใหม่ต้ังอยู่ริมคลองบางใหญ่  ซึ่งเป็นล่องน้ าโบราณท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ท่ีใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างแม่น้ าสองสาย คือ แม่น้ านครชัยศรีกับแม่น้ าเจ้าพระยา เนื่องจากในยุค
นั้นยังไม่มีการขุดคลองอื่นใดคลองบางใหญ่จึงเป็นคลองเดียวท่ีประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ าจากหัวเมือง
นครชัยศรีและเมืองทางด้านตะวันตกมายังเมืองหลวง คือ บางกอกธนบุรี ในสมัยนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ริม
แม่น้ าเจ้าพระยาคลองอ้อมและปากคลองบางใหญ่  แต่เมื่อบ้านเมืองขยายตัวขึ้น ท่ีท ากินในแถบลุ่มแม่น้ า
น้อยลง ประกอบกับประชากรเพิ่มข้ึน ผู้คนบางกลุ่มจึงเข้ามาหักล้างถางพงเพื่อท านา แรกๆ ก็จะมาท านากันตาม
ฤดูกาล แต่ในระยะหลังก็มาลงหลักปักฐานจึงเริ่มเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น 

                 ในสมัยรัชการท่ี ๓ การไปนมัสการพระปฐมเจดีย์เป็นเรื่องท่ีเจ้านาย ขุนนางและชาวบ้านนิยม
ล่องเรือกันไป ในปี พ.ศ.๒๓๗๗ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท (เจ้าชายนวม) ปราชญ์ผู้เป็นก าลัง
ของแผ่นดิน พระราชโอรสองค์ท่ี ๔๙ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี ๒ ได้เสด็จทางชลมารค
ผ่านบ้านบางเชือก ต าบลบ้านใหม่ เพื่อไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ทรงแต่งนิราศพระปฐมเป็นโคลงส่ีสุภาพและในปี 
พ.ศ.๒๓๘๔ กวีเอกของไทยและของโลก คือ ท่านบรมครูกวีสุนทรภู่ ได้ล่องเรือผ่านบ้านบางเชือก ต าบลบ้าน
ใหม่ ท่านได้แต่งโคลงนิราศสุพรรณ พรรณนาถึงส่ิงท่ีท่านพบเห็น เป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ กล่าวถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยนั้นให้เราได้ศึกษา และในปี พ.ศ.๒๓๘๕ ท่านได้ล่องเรือผ่านอีกเป็นครั้งท่ี ๒  
เพื่อไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ท่านแต่งกลอนอีครั้ง คือ นิราศพระปฐม นอกจากนั้นยังมี “นายมี” หรือเสมียนมี
หมื่นพรหมสมพัตสร ศิษย์ท่านสุนทรภู่เดินทางไปนมัสการพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านบ้านบางเชือก 
ต าบลบ้านใหม่ ได้แต่ง นิราศพระแท่นดงรัง พ.ศ.๒๓๗๙ และ เดินทางไปเพื่อเรียกเก็บอากรท่ีสุพรรณบุรี ได้แต่ง
นิราศสุพรรณ พ.ศ.๒๓๘๗ จึงเป็นหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรช้ินส าคัญท่ีบ่งบอกว่า ต าบลบ้านใหม่เป็นชุมชน
เก่าแกม่าช้านานแล้ว 

                 ในปี พ.ศ.๒๓๙๕ ในสมัยราชกาลท่ี ๔ ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ หลวงปู่จันทร์  ท่านเป็น 
พระธุดงค์จากเขมร มาท่ีจังหวัดนนทบุรี หลวงปู่จันทร์ท่านเป็นพระท่ีเช่ียวชาญด้านคาถาอาคม สามารถเล่นแร่
แปรธาตุได้ ท่านได้พบแร่บางไผ่ในลุ่มคลองบางคูลัดในเขตต าบลบ้านใหม่ ต่อมาหลวงปู่จันทร์ได้เป็นเจ้าอาวาส   
รูปท่ี ๓ ของวัดโมรี แร่บางไผ่นี้ คนโบราณเช่ือว่าเป็นแร่ท่ีมีคุณวิเศษ  ปัจจุบันยังสามารถขุดพบได้ในลุ่มคลอง 
บางคูลัด ต าบลบ้านใหม่ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี ๖ พ.ศ. ๒๔๕๘ ต าบลบ้านใหม่ ขึ้นกับอ าเภอบางบัวทอง ใช้ช่ือ
ต าบลศรีษะเชือก อ าเภอบางบัวทอง ต่อมา พ.ศ.๒๔๖๐ ทางราชกาลได้โอนต าบลบ้านใหม่ ให้มาขึ้นกับกิ่งอ าเภอ
บางแม่นาง  และเมื่อวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๔ ได้ยกฐานะจากกิ่งอ าเภอบางแม่นางมาเป็นอ าเภอบางแม่นาง 
และได้เปล่ียนช่ือเป็นอ าเภอบางใหญ่ 
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1. ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต  

  ต าบลบ้านใหม่ต้ังอยูใ่นอ าเภอบางใหญ่ ภาคกลางของประเทศไทย ต าบลบ้านใหม่มีเนื้อที่ จ านวน 
31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,296 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้  

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   อ าเภอไทรน้อย และ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต้      ติดต่อกับ   ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ต าบลบา้นใหม่ ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติไหลผ่านจ านวน 
19 คลอง แหล่งน้ าท่ีส าคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตรส่วนใหญ่ได้มาจาก 2 คลองหลัก คือ คลองบางใหญ่ 
และคลองทวีวัฒนา การขุดคลองเช่ือมจากคลองหลักเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่น าไปใช้ท านา สวนผัก สวน
ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจ าหน่าย  

 1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
   ต าบลบ้านใหม่มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับ
พื้นดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดพื้นท่ี อุณหภูมิเฉล่ียท้ังปี 28 องศา
เซลเซียสและปริมาณน้ าฝนเฉล่ียในรอบปีของต าบลบ้านใหม่ ประมาณ 10.80 มม. โดยจะมีการกระจายตัวของ
ฝนในช่วงแต่ละเดือนมากกว่า 120 มม. อยู่ 1 ช่วง คือประมาณเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 
 

 1.4 แหล่งน้ า  ต าบลบ้านใหม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติส าคัญ จ านวน 19 คลอง ดังนี้ 
 คลองบางใหญ่  ไหลผ่านหมู่ท่ี  1,2,4,6 
 คลองทวีวัฒนา  ไหลผ่านหมู่ท่ี  6,7 
 คลองบางอีลือ  ไหลผ่านหมู่ท่ี  2,4,8,9 
 คลองตาแดง  ไหลผ่านหมู่ท่ี  3,4,7 
 คลองผู้ใหญ่หงษ์  ไหลผ่านหมู่ท่ี  3,6 
 คลองราษฎร์ประเสริฐ ไหลผ่านหมู่ท่ี  9,10,11 
 คลองยายเหมือน  ไหลผ่านหมู่ท่ี  2,9 
 คลองตาเมือง  ไหลผ่านหมู่ท่ี  2,10 
 คลองหลุมลี  ไหลผ่านหมู่ท่ี  1 
 คลองผู้ใหญ่ช้ัน  ไหลผ่านหมู่ท่ี  1 
 คลองแว้   ไหลผ่านหมู่ท่ี  1 
 คลองสหกรณ์  ไหลผ่านหมู่ท่ี  7,8 
 คลองวาเดียว  ไหลผ่านหมู่ท่ี  9,10,11 
 คลองผู้ใหญ่แกร  ไหลผ่านหมู่ท่ี  9 
 คลองผู้ใหญ่จิตร  ไหลผ่านหมู่ท่ี  10 
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 คลองวัว   ไหลผ่านหมู่ท่ี  4 
 คลองยายสิน  ไหลผ่านหมู่ท่ี  4 
 คลองบางคูลัด  ไหลผ่านหมู่ท่ี  1,11   
 

ตารางผลคุณภาพน้ าผิวดินต าบลบ้านใหม่ 

แหล่งน้ า ค่าเฉลี่ยดัชนี
คุณภาพน้ า 

(WQI)1 

ประเภท
คุณภาพน้ า
ทีต่รวจพบ3 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่

แหล่งน้ าไหลผ่าน 

ค่าเฉลี่ยดัชนีบ่งชี้ปัญหา4 แหล่งก าเนิด
มลพิษที่เป็น
ปัญหาหลัก 

คลองโต๊ะใหม่ 
จ านวน 1 สถานี 

เสื่อมโทรม (49) ประเภทที่ 5 อบต.บ้านใหม่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (114,667) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (43,400) 
แอมโมเนีย (1.59) 

ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

คลองบางคูลัด 
จ านวน 1 สถานี 

เสื่อมโทรม (59) ประเภทที่ 5 อบต.บ้านใหม่ แอมโมเนีย (0.83) ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

คลองบางไทร 
จ านวน 2 สถานี 

เสื่อมโทรม (52) ประเภทที่ 5 อบต.บ้านใหม่ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (4.98) 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (101,983) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (45,200) 
แอมโมเนีย (2.00) 

ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

คลองบางใหญ ่
จ านวน 3 สถานี 

พอใช้ (61) ประเภทที่ 5 อบต.บ้านใหม่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (64,878) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (20,787) 
แอมโมเนีย (1.22) 

ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

คลองบางอลีือ 
จ านวน 1 สถานี 

เสื่อมโทรม (52) ประเภทที่ 5 อบต.บ้านใหม่ แอมโมเนีย (0.90) 
 

ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

ท่ีมา : ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 
  

 1.5 ข้อมูลกลุ่มชุดดิน  ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน 

  ลักษณะของดินในต าบลบ้านใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินท่ี 1 กลุ่มชุดดินท่ี 3 และกลุ่มชุดดินท่ี 
8 รายละเอียดของกลุ่มชุดดิน ดังนี้ 

  กลุ่มชุดดินที่ 1 กลุ่มดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟาง
ข้าวของสารประกอบก ามะถันลึกกว่า 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ปัญหา :  

ดินเป็นกรดจัดมาก ท าให้เกิดการตรึงธาตุอาหารและปลดปล่อยสารท่ีเป็นพิษต่อพืช โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้ง
แข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน้ า 
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แนวทางการจัดการ :  

  ปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดจัดมากของดิน
ด้วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ หว่านให้ท่ัวแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 - 4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4 - 6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50 - 70 วัน ปล่อยท้ิงไว้ 1 - 2 สัปดาห์) 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16–20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35 - 40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้
ใช้ในช่วงท่ีข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งท่ี 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบตอซังและท าร่อง
แบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 - 3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

  ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6 - 8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0 - 1.5 เมตร ลึก 0.5 - 1.0 
เมตร มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินท่ีขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุปูน 500 
กิโลกรัม/ไร่ บนสันร่องและร่องคูน้ า ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 - 3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20 - 35 
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 5 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก ไว้ใช้ในช่วงท่ีพืชขาดน้ า ล้างและควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพิ่มข้ึน เมื่อดินเป็นกรดเพิ่มข้ึน หว่านด้วยวัสดุ
ปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ 

  กลุ่มชุดดินที่ 3  กลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ ากร่อย อาจพบช้ันดินเลนของตะกอน
น้ าทะเลท่ีไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง
ถึงเป็นด่าง การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

 

ปัญหา : 

โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดินเลนท่ีมีเกลือสะสมอยู่ใน
ดินล่าง และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน้ า 
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แนวทางการจัดการ : 

  ปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 - 4 สัปดาห์ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4 - 6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50 - 70 วัน ปล่อยท้ิงไว้  
1 - 2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35 - 40 วัน 
พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงท่ีข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งท่ี 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท า
ร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 - 2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า   

  ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6 - 8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0 - 1.5 เมตร ลึก 0.5 - 1.0 
เมตรหรือถึงช้ันดินเลน ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าท่ีเคยท่วมหรือมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 - 2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15 - 25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ า
และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

 กลุ่มชุดดินที่ 8  กลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง เพื่อเปล่ียนสภาพการใช้ท่ีดินจากนาข้าวเป็นพืชผัก
หรือไม้ผล ท าให้ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพื้นท่ีไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยก
ร่องและวิธีการเตรียมแปลงปลูก โดยท่ัวไปจะน าดินช้ันล่างท่ีมีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ช้ันดิน
ท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ที่ผิวดิน ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดิน ก่อนท่ีจะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วม
และควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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 1.6 แผนที่กลุ่มชุดดิน/กลุ่มชุดดินและความเหมาะสมของดิน 

 
     ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 
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 1.7 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคม 

 ทางบก  เส้นทางการคมนาคม ต าบลบ้านใหม่ มีถนนติดต่อกับอ าเภอ จ านวน  3 เส้นทาง ดังนี้ 

 1. ถนนบ้านใหม่ - บางรักใหญ่ ถนนลาดยางระยะทาง 15 กิโลเมตร ถึงท่ีว่าการอ าเภอบางใหญ่ 

 2. ถนนบ้านใหม่ - ซอยกันตนา ถนนลาดยางระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงท่ีว่าการอ าเภอบางใหญ่ 

 3. ถนนบ้านใหม่ - ซอยวัดหลังบาง ถนนลาดยางระยะทาง 15 กิโลเมตร ถึงท่ีว่าการอ าเภอบางใหญ่ 
 

ตารางแสดงการคมนาคมในต าบลบ้านใหม่ 

 

หมู่บ้าน 

ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง 
จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตรX 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตร 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตร 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตร 

บ้านคลองหลุมลี - - 2 3,435 2 955 1 400 

บ้านคลองบางอีลือ - - 1 2,725 2 848 3 2,635 

บ้านคลองตาแดง 2 600 6 7,900 3 14,800 2 1,360 

บ้านวัดต้นเชือก 1 4,400 5 9,920 5 2,710 - - 

บ้านคลองไผ่ขาด 1 820 2 1,400 1 400 2 400 

บ้านส่ีแยกคลองโยง 1 3,800 1 3,600 2 1,330 - - 

บ้านคลองทวีวัฒนา 2 2,220 3 3,150 3 5,220 - - 

บ้านดอนตะลุมพุก 1 1,000 3 2,750 6 7,300 2 2,000 

บ้านคลองวาเดียว 2 8,500 1 3,305 3 1,013 - - 

บ้านคลองราษฎร์ประเสริฐ 2 3,600 2 3,700 3 3,800 - - 

บ้านสามแยกบางคูลัด - - 2 3,700 - - 1 500 

รวม 12 24,940 28 45,612 30 38,376 11 7,295 
 

 1.8 การไฟฟ้า  หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนครอบคลุมท้ังต าบลบ้านใหม่ 

 1.9 การประปา  ประชากรจ านวน 3,008 หลังคาเรือน มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง 

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 ประชากรต าบลบ้านใหม่ มีประชากรรวม 7,608 คน แยกเป็นชาย 3,679 คน เป็นหญิง 
3,818 คน และมีจ านวน 3,008 หลังคาเรือน  
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ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านคลองหลุมลี 323 371 432 803 

2 บ้านคลองบางอีลือ 95 103 130 233 

3 บ้านคลองตาแดง 336 439 447 886 

4 บ้านวัดต้นเชือก 278 378 367 745 

5 บ้านคลองไผ่ขาด 143 206 239 445 

6 บ้านส่ีแยกคลองโยง 388 364 438 802 

7 บ้านคลองทวีวัฒนา 334 400 430 830 

8 บ้านดอนตะลุมพุก 234 352 340 692 

9 บ้านคลองวาเดียว 269 405 418 823 

10 บ้านคลองราษฎร์ประเสริฐ 154 248 262 510 

11 บ้านสามแยกบางคูลัด 454 413 426 839 

รวม 3,008 3,679 3,818 7,608 

ท่ีมา : ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 

 2.2 สภาพทางสังคม  

  เนื่องจากพื้นท่ีอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการ
เปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมเมือง มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้มีประชาชนจากทุกภูมิภาคพิจารณาย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยใน
พื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าไปท างานหรือศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ความหนาแน่นของ
ประชากรในพื้นท่ีจึงไม่แตกต่างกับกรุงเทพมหานครมากนัก 

 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่ เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลบ้านไหม่ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายวุส ผันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

2. นายสังวาลย์ เหมือนแก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

3. นายมานิตย์ บุญเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
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 ด้านการเมือง ต าบลบ้านใหม่ ประกอบไปด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

ตารางแสดงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมายเหตุ 

1 นายมานัด พุ่มพวง ประธานสภา อบต. หมู่ท่ี 1 

2 นายพิเชษฐ สาแหยม รองประธานสภา อบต. หมู่ท่ี 8 

3 นายชาติชาย บุตรนุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 

4 นายเรียน ยางแดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 

5 นายมาลัย ยางแดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 

6 นายเจตษฎา ทองปรางค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 

7 นายเฉลิม กล่ินภู่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 

8 นายสมทรง ทองผิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 

9 นางสาวสุรีย์ แก้วงาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 

10 นายสมบัติ สอนค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 

11 นายสมปอง สายชล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 

12 นายสมชาย ด้วงโสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 

13 นางสุมาลัย เหมือนบุญลือ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 

14 นายชูชาติ พ่วงจีน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 

15 นายณรงค์ สิทธิ์จิตต์ตระกูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 

16 นายดนุพล ทองผิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 

17 นายผิน นุชมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 

18 นายส าเริง พ่วงขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 

19 นายสมพงษ์ ปรางอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 

20 นายเฉลิมชัย จ่ันเพ็ช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 

21 นายชาติชาย พ่วงแพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
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 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอบางใหญ่) 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

 

ต าแหน่ง 

1. นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนท่ี 2 

2. นายชะโอด หลาบเจริญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นายสมเจตน์ กลัดเล็ก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 

 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ 
 

ชื่อ – นามสกุล 

 

ต าแหน่ง 
 

1. นางสาย ทองผิว ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ 

2. นายถนอม สรศาสตร์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นายล้อมพงศ์ บัวแก้ว คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นายอุทัย พ่วงขวัญ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นายจุน อาจหยุด คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นายมานิตย์ บุญเขียว คณะผู้ปฏิบัติงาน 

7. นายสมศักดิ์ เม่นคง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

8. นายมาลัย ยางแดง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

9. นายสมเจตน์ กลัดเล็ก คณะผู้ปฏิบัติงาน 

10. นายประสิทธิ์ พ่วงแพ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

11. นายดนุพล ทองผิว เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ 
 

 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  ราษฎรในต าบลบ้านใหม่นับถือศาสนาพุทธทั้งต าบล พุทธศาสนิกชนในต าบลมีการท าบุญประเพณีตามพุทธ
ศาสนาทีวั่ดต้นเชือก หลวงพ่อวิหาร พระประธานในวิหาร สร้างในสมัยอยุธยาเป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิชาวบ้านนับถือสักการะกัน
เป็นประจ า 
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 2.4 การศึกษา 

 ข้อมูลด้านสถานศึกษาภายในต าบลบ้านใหม่ 

  โรงเรียนอนุบาล - ประถมศึกษา  จ านวน  4  แห่ง  คือ  
   โรงเรียนส่ีแยกคลองโยงเวทีอุปถัมภ์  สังกัด (สปช.)  ต้ังอยู่หมู่ท่ื 6 
   โรงเรียนบ้านใหม ่    สังกัด (สปช.)  ต้ังอยู่หมู่ท่ื 7 
   โรงเรียน บ้านดอนตะลุมพุก   สังกัด (สปช.)  ต้ังอยู่หมู่ท่ื 8 
   โรงเรียนสามแยกบางคูลัด    สังกัด (สปช.)  ต้ังอยู่หมู่ท่ื 11 

 2.4 สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  3  แห่ง  คือ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวิหารประชา  ต้ังอยู่หมู่ท่ื 4 
   สถานีอนามัยบ้านใหม่     ต้ังอยู่หมู่ท่ื 6 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนตะลุมพุก  ต้ังอยู่หมู่ท่ื 8 
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 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ต าบลบ้านใหม่ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน  5  กลุ่ม  ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 
 

ที่ต้ัง 
 

เบอร์โทรศัพท ์

1-12-03-06/1-0001 

1-12-03-06/1-0002 

1-12-03-06/1-0003 
 

1-12-03-06/1-0004 

1-12-03-06/1-0005 

วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้อ าเภอบางใหญ่ 

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบ้านใหม่ 

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษต าบล
บ้านใหม ่

วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกแกงแดง กลุ่มแปรรูปอาหาร 

วิสาหกิจชุมชนโตจังไบโอ 

50/14 หมู่ที่ 3  

47 หมู่ที่ 9 

47 หมู่ที่ 9 

 

41/2 หมู่ที่ 3 

22/8 หมู่ที่ 2 

08-1694-4617 

08-5186-8745 

08-5186-8745 
 

02-4497878 

02-9836170 
 

 2.7 รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ต าบลบ้านใหม่ มีรายช่ือผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่ใบรับรอง 
 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

นายวิชัย  อันมานะตระกูล
38/1 ม.7 ต.บ้านใหม่ อ.บาง
ใหญ ่จ.นนทบุรี 11140 
โทร. 08-4773-9491 

เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 
 
 
 

60465-308/10 
 
 
 
 
 
 

18 ม.ค. 2559 
 
 
 

17 ม.ค. 2562 
 
 
 
 

นายอนันต์ชัย  สุรินทร์รัฐ 
8/8 ม.6 ถ.หลวงพ่อวิหาร  
ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ ่ 
จ.นนทบุรี 11140 
โทร. 08-9090-9515 
ออกใบรับรองโดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
 
 
บจก. ชุมสิน ฟูด อินดัสทรี  
36/9 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.บาง
ใหญ ่จ.นนทบุรี 11140 
โทร. 02-4497760 
 

งานประดิษฐ์จากผ้า 
196/2553 

 
 
 
 
 
 
 

น้ าพริกเผา 4/2556 

36-2/196(นบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

61197-332/4 

30 ม.ีค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 เม.ย. 2559 

29 มี.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 เม.ย. 2562 
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 2.8 สินค้า OTOP 
 ต าบลบ้านใหม่ มีผู้ผลิตสินค้า OTOP ดังนี ้

 

รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

สถานที่จ าหน่าย 
 

เบอร์โทรศัพท ์

120306-SA002 
120306-SA003 
120306-SA304 
120306-SA305 
120306-SA401 
120306-SA402 
120306-SA403 
120306-SA404 
120306-SA510 
120306-SA511 
120306-SA512 
120306-SA513 
120306-SA514 
120306-SA515 
120306-SA516 
120306-SA519 
120306-SA611 
120306-SA612 
120306-SA613 
120306-SA801 

 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของที่ระลึก 
เครื่องเบญจรงค ์
แจกันเบญจรงค์ลอยกระทง 
เครื่องเบญจรงค์จิ๋ว ชุดบูชาจิ๋ว 
เครื่องเบญจรงคจ์ิ๋ว ชุดดิน
เนอร์เซ็ท 
ครื่องเบญจรงคจ์ิ๋ว ชุดกาแฟ
จานกลม 
เครื่องเบญจรงคจ์ิ๋ว ชุด
กาแฟจานรี 
เครื่องเบญจรงคจ์ิ๋ว ชุด
กาแฟจานสี่เหลี่ยม 
สร้อยคอเบญจรงค ์
ชุดหม้อข้าวเบญจรงค์ 
ชุดเซี่ยนหมากขาสูงเบญจรงค ์
ชุดเซี่ยนหมากเต้ียเบญจรงค ์
ชุดบูชาเป็นเครื่องเบญจรงค ์
ปิ่นโต เบญจรงค์จิ๋ว 
ชุดกาแฟเบญจรงค์ ขนาดจิ๋ว 
 

นายวิชัย  อันมานะตระกูล 
ทิพมาศเบญจรงค์ 38/1 หมู่ 7 ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-4773-9491 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

120306-SC001 

 

 

 
 

120306-SB001 
120306-SB002 

 

 
 

อาหาร 
น้ าพริกเผาถ่ัว 5 สี 

 

 
 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของที่ระลึก 
เครื่องเบญจรงค ์

บจก. ชุมสิน ฟูด อินดัสทรี  
36/9 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ ่ 
จ.นนทบุรี 11140 
 

 
 
 

8/8 ม.6 ถ.หลวงพ่อวิหาร ต.บ้านใหม่  
อ.บางใหญ ่ 
จ.นนทบุรี 11140 
 

02-4497760 

 

 

 
 
08-9090-9515 
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3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 พันธุ์พืชที่ปลูก / พันธุ์พืชพื้นเมือง  

   การท านา ในต าบลบ้านใหม่มีการท านาปีละ 2 ครั้ง คือนาปี และนาปรัง การท านาจะท าแบบ
หว่านน้ าตม โดยใช้พันธุ์ข้าวท่ีทางราชการส่งเสริม เช่น สุพรรณบุรี 1 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 มีเกษตรกร
ประมาณ ร้อยละ 5 ยังใช้พันธุ์ข้าวอายุ 3 เดือน เช่น พันธุ์โพธิ์เงิน, โพธิ์ทอง แหล่งพันธุ์ส่วนใหญ่เกษตรกรจะซื้อ
จากศูนย์ขยายพันธุ์พืช สถานีทดลอง และจากเกษตรกรข้างเคียง    

   การท าสวนไม้ผล - ไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่เป็นลักษณะสวนผสมผสาน คือ ปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น 
และพืชล้มลุกหลาย ๆ อย่าง ในพื้นท่ีเดียวกัน เช่น มะม่วง กล้วย มะพร้าว ล าไย ขนุน 

  ไม้ดอก - ไม้ประดับ ไม้ดอกท่ีมีแนวโน้มจะขยายพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น คือ กล้วยไม้ตัดดอก นอกนั้น
เป็น กุหลาบเด็ดดอก บัวฉัตร คัตเตอร์ และดาวเรือง 

  พืชผัก  ส่วนใหญ่จะเป็นผักใบ เช่น ผักกาดหอม กุยช่าย ชุนฉ่าย กวางตุ้ง คะน้ า ผักบุ้งจีน 
ค่ืนช่าย ผักชี ผักบุ้งน้ า เกษตรกรนิยมปลูกผักชนิดเดียวเต็มพื้นท่ีสลับหมุนเวียนไปตามฤดูกาล 

  พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์พืชพื้นเมือง 

  พันธุ์พืชพื้นเมือง  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้พันธุ์พืชเป็นพันธุ์ส่งเสริมมีเพียงพันธุ์ข้าว เช่น 
พันธุ์โพธิ์เงิน –โพธิ์ทองท่ีถือว่าเป็นพันธุ์พื้นเมือง 

  พันธุ์สัตว์พื้นเมือง  มีพันธุ์ไก่ชน  และพันธุไ์ก่พืน้เมือง 

 3.2 ระบบการผลิต ระบบการผลิตพืช สัตว์และประมง ของเกษตรกรต าบลบ้านใหม่จะมีการผลิตตลอดปี  
สลับหมุนเวียนกันไป 

ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชแลเลี้ยงสัตว์ 

 

ชนิดพืช / สัตว์ / ประมง 
เดือน 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

ข้าวนาป ี
ข้าวนาปรัง 1 
ข้าวนาปรัง 2 
ไม้ผลไม้ยืนต้น 
ไม้ดอกไม้ประดับ (นาบัว) 
ปศุสัตว์ 
ประมง 
พืชผัก 

 

 

 

 

 

 

           

 



แผนพฒันาเกษตรกรรรมต าบลบา้นใหม่  อ  าเภอบางใหญ่  จงัหวดันนทบุรี 18 

 

 

 3.3 เทคโนโลยีการผลิต 

   นาข้าว   การท าแบบหว่านน้ าตม 

   พันธุ ์   ใช้พันธุ์ข้าว ได้แก่ สุพรรณบุรี 1, ปทุมธานี 1, พิษณุโลก 2 

   อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 25 กก./ไร่ 

  การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรจะคัดเลือกจากแปลงท่ีดีหรือหาซื้อจากเกษตรกร
     ข้างเคียง หรือ สถานีทดลอง พ่อค้า โรงสี 

  การไถ  เกษตรกรจะไถ 2 ครั้ง คือ ไถดะ แปรและท าเทือก 

   การก าจัดวัชพืช มีการฉีดยาคุมและยาฆ่าหญ้า 

   การใช้ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร่ และปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 25 
     กก./ไร่ โดยเกษตรกรจะใส่ปุ๋ย 46-0-0 ก่อน แล้วใส่ปุ๋ย 16-20-0    
     ทีหลัง ใส่ครั้งแรกเมื่ออายุ 15-20 วัน, ครั้งท่ีสองอายุ 45-60 วัน 

   การป้องกัน เกษตรกรฉีดยาป้องกันโรคและแมลงก่อนเกิดการระบาด ร้อยละ 70 
     ของเกษตรกรท านาท้ังหมด 

   การเก็บเกี่ยว จะใช้รถเกี่ยวนวดเก็บเกี่ยวแล้วบรรจุกระสอบขายทันที โดยไม่มีการ
     ตากแดด 
 

   พืชผัก  เกษตรกรจะปลูกผักแบบยกร่อง  มีคันล้อมสวน 

   ชนิดผัก  ผักกาดหอม, กุยช่าย, ชุนฉ่าย, กวางตุ้ง, คะน้า, ผักบุ้งจีน, ค่ืนช่าย, 
     ผักชี, ผักบุ้งน้ า, กระเพรา, โหระพา 

    การเตรียมดิน ใช้รถไพพรวนดิน และตากดินไว้ประมาณ 3 – 5 วัน พร้อมกันใส่ปูน 
      ขาวและปุ๋ยคอก (ปุ๋ยไข่ไก่) โดยใช้ปูนขาวอัตรา 150 –200 กก./ไร่  
      และปุ๋ยคอกอัตรา 250 –300 กก./ไร่ หลังจากนั้นจึงหว่านเมล็ดพันธุ์ 
      ปักและคุมด้วยฟาง 

   วิธีปลูกและการดูแลรักษา   ผักกินใบส่วนใหญ่ เกษตรกรจะปลูกโดยวิธีหว่านเมล็ดพันธุ์
     ผักลงในแปลงปลูกท่ีเตรียมดินไว้แล้ว หลังจากหว่านประมาณ 15 – 
     25 วัน จะใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 21–0–0 อัตรา 25 – 30 กก./ไร่ อายุผัก 
     25 - 35 วัน จะท าการทิวผักท่ีไม่สมบูรณ์ หรือขึ้นหนาแน่นเกินไป
     ออก จากนั้นอีก 2 – 3 วันจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25–7–7 ในอัตรา 25 – 
     30 กก./ไร่  และมีการให้น้ าเช้า – เย็น ตลอดระยะเวลาการปลูก
     จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

   ไม้ผล 

    มะม่วง  เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์เขียวเสวย, น้ าดอกไม,้   
      ฟ้าล่ัน 
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    วิธีปลูก  เกษตรกรจะยกร่องสวน แล้วปลูกในร่องสวนโดยยกโคกปลูก โคกกว้าง        
      1 x 1 ม. และขุดหลุม 80 x 80 ซม. โดยมีการใช้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม 
      ก่อนปลูก ระยะห่าง 6 x 6 ม. 

    การปฏิบัติดูแลรักษา เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โดยจะใส่ตามลักษณะ
      ของต้นท่ีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ โดยจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของอายุ 
      ต้นไม้ใส่ปีละ 2 ครั้ง และมีการตัดแต่งกิ่งตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 

   การป้องกัน การฉีดสารเคมีป้องกันโรคและแมลง เช่น เพล้ียจักจ่ัน ราด า  

   ขนุน  เกษตรกรจะปลูกปนกับสวน 

   วิธีปลูก  ขุดหลุม 80 x 80 ซม. ห่าง 8 x 8 ม. 

   การปฏิบัติดูแลรักษา เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยเคมี  สูตร 15-15-15 โดยจะใส่ตาม
     อายขุองต้นคือประมาณครึ่งหนึ่งของอายุของต้น ใส่ปีละ 2 ครั้ง 

    การป้องกัน การฉีดสารเคมีป้องกันแมลงวันผลไม้ การตัดแต่งกิ่งตอนหลังเก็บเกี่ยว 

    มะพร้าวน้ าหอม เกษตรกรจะยกร่องแล้วปลูก 

   วิธีปลูก  ขุดหลุม 80 x 80 ซม. ห่าง 6 x 6 ม. มีปุ๋ยคอกรองก้นหลุม 

   การปฏิบัติดูแลรักษา เกษตรกรจะใส่ปุ๋ย ปีละ 2 ครั้ง  โดยใช้สูตร 15-15-15 
     อัตรา 1 - 2 กก./ต้น 

    การป้องกัน การล้างคอมะพร้าวทุกปี เพราะจะมีด้วงแรด หนู เข้าท าลายและมี
      การใส่ยาพวกฟูราดานในยอด พร้อมท้ังทรายด้วย การปลูกมะพร้าว
      น้ าหอมจะมีปลูกในหมู่ท่ี 5, 6 
 

 3.4 เป้าหมายการท าฟาร์มและเทคนิควิธีการผลิต 
  การท านา   
  สมัยก่อน เกษตรกรท านาเพื่อให้พอยังชีพ แต่ในปัจจุบันท าเพื่อการค้า ไม่มีเก็บไว้บริโภค แต่จะ
เหลือไว้ท าพันธุ์เพียงเล็กน้อย การท านาจะท าแบบหว่านน้ าตม ซึ่งท าปีละ 2 - 3 ครั้ง การท านา ยังมีการใช้สารเคมี
ในปริมาณมากอยู่ ท าให้สภาพแวดล้อมเสียและต้นทุนการผลิตสูง 
 

  สวนไม้ผล – ไม้ยืนต้น  
  เกษตรกรปลูกแบบยกร่องและปลูกบนคันสวน ได้แก่ มะม่วง มะพร้าวน้ าหอม ขนุน ล าไย มีการใช้
สารเคมี และฮอร์โมน ช่วยในการเจริญเติบโต ส่วนใหญ่จะปลูกในรูปแบบผสมผสาน มีต้ังแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป การ
ผลิตเป็นการค้ามากขึ้น 
 

  การเลี้ยงสัตว์   
  ส่วนมากจะเล้ียงไก่ชน เป็นการเล้ียงตามธรรมชาติ และเสริมด้วยอาหารส าเร็จรูป มีการให้วัคซีน
ป้องกันโรค มีการเล้ียงเป็นการค้ามากขึ้น 
 

  การประมง   
  ส่วนใหญ่จะเล้ียงในร่องสวน และในบ่อข้างบ้าน โดยมีการใส่ปูนขาวปรับสภาพน้ าและฆ่าเช้ือโรค
ให้อาหารส าเร็จรูปรวมทั้งเศษพืชผัก ร้อยละ 70 ผลิตเพื่อการค้า ร้อยละ 30 เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน 
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3.5 ปริมาณผลผลิต 

   ข้าวนาปี  ผลผลิตเฉล่ีย 875  กก./ ไร่   ผลผลิตรวม 6,917  ตัน 

   ข้าวนาปรัง ผลผลิตเฉล่ีย 900  กก./ ไร่   ผลผลิตรวม 7,115  ตัน 

  มะม่วง  ผลผลิตเฉล่ีย 700  กก./ ไร่   ผลผลิตรวม    332  ตัน 

  ผักกาดหอม ผลผลิตเฉล่ีย 800  กก./ ไร่   ผลผลิตรวม      42  ตัน 

   ผักค่ืนช่าย ผลผลิตเฉล่ีย 800  กก./ ไร่   ผลผลิตรวม      49  ตัน 

   ผักกวางตุ้ง ผลผลิตเฉล่ีย 900  กก./ ไร่   ผลผลิตรวม      41  ตัน 

   ผักคะน้า ผลผลิตเฉล่ีย 850  กก./ ไร่   ผลผลิตรวม      38  ตัน 

   ผักบุ้งน้ า  ผลผลิตเฉล่ีย 650  กก./ ไร่   ผลผลิตรวม      88  ตัน 

   ผักกุยช่าย ผลผลิตเฉล่ีย 960  ไร่/ปี   ผลผลิตรวม    346  ตัน 

   กล้วยไม้ตัดดอก ผลผลิตเฉล่ีย 1,800 กก./ ไร่ / ปี  ผลผลิตรวม 1,548  ตัน 
 

  3.6 การใช้แรงงานเคร่ืองจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิต 

   การใช้แรงงานสัตว์ไม่มีการใช้เกษตรกรจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่จะมี 
รถไถเดินตามเกือบทุกครัวเรือน มีบางรายเท่านั้นท่ียืมหรือเช่าจากเพื่อนบ้าน รถไถเดินตามเกษตรกรได้ดั งแปลง
เป็นเครื่องสูบน้ า ส่วนการเก็บเกี่ยวข้าว จะจ้างรถเกี่ยวนวดภายในต าบล 

 

 3.7 ข้อมูลการตลาด  
 

   90 %   ขายให้พ่อค้าในท้องถิ่น, โรงสี 

   10 %   เก็บไว้ท าพันธุ ์

 

25 %   พ่อค้ามารับซื้อท่ีบ้าน 
70 %   ขายเองตลาดบางใหญ่ 
  5 %   ไว้บริโภค 

 

   60 %   ขายให้พ่อค้าในท้องถิ่น 

40 %   ขายเองตลาดบางใหญ่ ปากคลองตลาด 

 

      70 %   ขายให้พ่อค้าในท้องถิ่น 

 30 %   ขายเองปากคลองตลาด 
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 3.8 วิถีการตลาด  แหล่งรับซ้ือผลผลิต 

วิถีการตลาดไม้ผล/พืชผัก 

 

 

 

 

   

 

 

 

4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 หน่วยธุรกิจการพาณิชย์และการบริการ 

  โรงสี   จ านวน    1  แห่ง 

  ร้านค้าขยาดย่อม  จ านวน  76  แห่ง 

  ตลาดนัด  จ านวน    1  แห่ง 

  โรงงาน/บริษัท  จ านวน  18  แห่ง 
    

ตารางรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมในเขตต าบลบา้นใหม่ 

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ/โรงงาน กิจการ เลขที่ต้ัง 

1 นายมานัด พุ่มพวง ร้านค้า 49  หมู่ท่ี 1 

2 นายทองใบ เอี่ยมเท่ียง ร้านค้า 55/1  หมู่ท่ี 1 

3 นางนุจรีย ์ พึงอิ่ม ร้านอาหาร 36 หมู่ท่ี 3 

4 นางจ ารัส สอนศาสตร์ ร้านค้า 41/17 หมู่ท่ี 3 

เกษตรกรผู้ผลติ ตลาดผลไม้/พืชผกัประจ าจงัหวดั ผู้บริโภค 

ตลาดขายสง่ผลไม้/พืชผกัใน

จงัหวดั 
พอ่ค้าท้องถิ่น 

ตลาดผลไม้/พืชผกัใน

ท้องถิ่น 

พอ่ค้าปลีก 

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภค 
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ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ/โรงงาน กิจการ เลขที่ต้ัง 

5 นายยอด ผันอ่อนศรี ร้านค้า 53 หมู่ท่ี 3 

6 นายสุรินทร์ ยิ้มเกิด ร้านค้า 53/36 หมู่ท่ี 3 

7 นางสาวเล็ก มีคลองโยง ร้านค้า 53/49 หมู่ท่ี 3 

8 บริษัท โปรทาเก็ต กรุงเทพ จ ากัด ท าท่อบ าบัด หมู่ท่ี 3 

9 นางมัลลิกา สถิตธรรมสาคร โรงงานเฟอร์นิเจอร ์ หมู่ท่ี 3 

10 นายวิบูลย์ ภู่วิจิตร โรงงานประกอบไม ้ หมู่ท่ี 3 

11 นายกิติพัฒน ์ ศรีกิจเจริญลาภ รับซื้อของเก่า หมู่ท่ี 3 

12 นายจักรพันธ ์ ข าเหล็ง ร้านค้า 21/2 หมู่ท่ี 4 

13 นายอนุพงษ ์ พึ่งแสง ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 24/3 หมู่ท่ี 4 

14 นางจ ารัส พุ่มพวง ร้านค้า 26/2 หมู่ท่ี 4 

15 นายสุชาติ แก้วงาม ร้านอาหาร 29/6 หมู่ท่ี 4 

16 นายธวัชชัย ศิริโภคา ร้านค้า 3/6 หมู่ท่ี 4 

17 นายทวี เนียมจ้อย ร้านอาหาร 40/3 หมู่ท่ี 4 

18 นางศิริวรรณ อ้นเสถียร ร้านค้า 47/9 หมู่ท่ี 4 

19 นางวันทนา วังมุก ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 49/4 หมู่ท่ี 4 

20 บริษัท ชัยพิทักษ์การทอ จ ากัด โรงงานทอผ้า หมู่ท่ี 4 

21 บริษัท พิสิษฐ์สแตนเลส จ ากัด โรงงานสแตนเลส หมู่ท่ี 4 

22 บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ จ ากัด โกดังเก็บของ หมู่ท่ี 4 

23 บริษัท พี.วี.ที. แอนทีพลาส จ ากัด โรงงานท่อ หมู่ท่ี 4 

24 บริษัท อินโนแมท จ ากัด ท ากระเบ้ืองหลังคา หมู่ท่ี 4 

25 นางสาวสุภา จุฬาเจริญเลิศ โรงงานกากถั่ว หมู่ท่ี 4 

26 นายนรินทร ์ ท่าหลวง โรงงานท าขัน หมู่ท่ี 4 
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ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ/โรงงาน กิจการ เลขที่ต้ัง 

27 นายเฉลิมพล แย้มหงส์ ร้านค้า 33/1 หมู่ท่ี 5 

28 ราชาเต็นท์  ท าเต็นท์ หมู่ท่ี 5 

29 บริษัท บางกอกไวนิลโฟไฟร์ จ ากัด โรงงานกระจก หมู่ท่ี 5 

30 นายนริศ ไกรธีรวฒุ ิ โรงงานเฟอร์นิเจอร ์ หมู่ท่ี 5 

31 นางกฤษณาพร ต้ังฤทัยวรรณ โรงงานท าเตาเผาศพ หมู่ท่ี 5 

32 นายไพรัช แซ่ตั้ง ร้านค้า 3/1 หมู่ท่ี 6 

33 นางพยุง การะเกตุ ร้านอาหาร 7/3 หมู่ท่ี 6 

34 นางอรวรรณ อย่าเคล้ิมจิตต์ ร้านค้า 46/6 หมู่ท่ี 6 

35 บริษัท สยามเทเลคอม ซีทีเอ็กซ์ จ ากัด เสาโทรศัพท์ หมู่ท่ี 6 

36 บริษัท ไฮเทคเวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง โรงกลึง หมู่ท่ี 6 

37 นางขนิษฐา ชยานุกูล โรงพิมพ ์ หมู่ท่ี 6 

38 นางเสริมศรี ทวีศิลป์ โรงงานหลอด หมู่ท่ี 6 

39 นางวาสนา ฉิมมะ ร้านค้า 2/2 หมู่ท่ี 7 

40 นายประทีป ค าหวาน ร้านค้า 14 หมู่ท่ี 7 

41 ช่อ สุนทรภักดิ์ บ่อตกปลา 19 หมู่ท่ี 7 

42 นายพวง มีคลองโยง ร้านค้า 53/3 หมู่ท่ี 3 

43 ร้านค้าบ่อตกปลา  บ่อตกปลา 58 หมู่ท่ี 7 

44 เล็ก ค าสาริรักษ์ ร้านค้า หมู่ท่ี 7 

45 นางเย็น สาแหยม ร้านค้า 9/2 หมู่ท่ี 8 

46 นางกนกวรรณ ทรัพย์คต รา้นค้า 11/3 หมู่ท่ี 8 

47 นางประไพ อุมานนท์ ร้านอาหาร 12/15 หมู่ท่ี 8 

48 นายจ ารอง จ่ันเพ็ชร ร้านค้า 27 หมู่ท่ี 8 



แผนพฒันาเกษตรกรรรมต าบลบา้นใหม่  อ  าเภอบางใหญ่  จงัหวดันนทบุรี 24 

 

 

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ/โรงงาน กิจการ เลขที่ต้ัง 

49 นางเฉลียว ทองเพ็ชร ร้านค้า 40 หมู่ท่ี 8 

50 นายบุญเลิศ นิลพลอย ร้านค้า 45/2 หมู่ท่ี 8 

51 นางแฉล้ม บุญพรหม ร้านค้า 54 หมู่ท่ี 8 

52 ห้างหุ่นส่วนจ ากัด ชนะอะไหล่ยนต์ อะไหล่เก่า หมู่ท่ี 8 

53 บริษัท เจริญซีเมนต์ จ ากัด ร้านวัสดุก่อสร้าง หมู่ท่ี 8 

54 บ้านใหม่เซอร์วิส  ร้านซ่อมรถ หมู่ท่ี 8 

55 นายสิทธิพล ริมปันพิธีวัฒนะ โรงงานสกีนเส้ือ หมู่ท่ี 8 

56 นางวิไล เจริญผล ร้านอาหาร หมู่ท่ี 8 

57 นายสุรพล ยิ้มสรวล ร้านค้า 36/5 หมู่ท่ี 9 

58 นายผิน นุชมี ร้านค้า 50 หมู่ท่ี 9 

59 นายมานพ กล่ินหอม ร้านค้า 54/8 หมู่ท่ี 9 

60 นายจวน เหมือนด้วง ร้านค้า 60/1 หมู่ท่ี 9 

61 นายเสน่ห์ กล่ินหอม ร้านค้า 60/4 หมู่ท่ี 9 

62 นายเพลิน เหมือนแก ร้านค้า 60/5  หมู่ท่ี 9 

63 นางบรรจบ กลัดเล็ก ร้านค้า 60/6 หมู่ท่ี 9 

64 นายสิทธิชัย เหมือนด้วง ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 67/2 หมู่ท่ี 9 

65 นายทองดี แก้วอ าพันธ ์ ร้านค้า 69/1 หมู่ท่ี 9 

66 นายบุญทา วงศ์เสนา ร้านอาหาร 1/4 หมู่ท่ี 10 

67 นายส าเริง พ่วงขวัญ ร้านค้า 9 หมู่ท่ี 10 

68 นายเฉลียว ปรางอ่อน ร้านค้า 22/1 หมู่ท่ี 10 

69 นายสาย เขียวมา ร้านค้า 17 หมู่ท่ี 10 

70 นางอ้อย ปลัดดินแดง ร้านค้า 31/1 หมู่ท่ี 10 
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ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ/โรงงาน กิจการ เลขที่ต้ัง 

71 นายสุรพล วิเศษศิริลักษณ์ ตัดผ้า หมู่ท่ี 10 

72 บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จ ากัด โรงงานของดอง หมู่ท่ี 11 

73 บริษัท ท็อปเข็มเจาะ จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง หมู่ท่ี 11 

74 บริษัท สยามทีบรอส จ ากัด โรงงานเฟอร์นิเจอร ์ หมู่ท่ี 11 

75 นายชัชวัฒน์ รัตนศากยวงศ์ โรงงานรถไถ หมู่ท่ี 11 

76 นายสุชิน บินทจร โรงงานลูกช้ิน หมู่ท่ี 11 

77 นางชุ่ม จ่ันเพ็ชร ร้านค้า 1 หมู่ท่ี 11 

78 นายประเวศ วีรงคเสนีย์ ร้านอาหาร 10/1 หมู่ท่ี 11 

79 นางสนอง จ่ันเพ็ชร ร้านค้า 11/1 หมู่ท่ี 11 

80 นายวิโรจน ์ พ่วงแพ ร้านค้า 19/3 หมู่ท่ี 11 

81 นายส าอาง อ่วมนากะ ร้านค้า 27/1 หมูท่ี่ 11 

82 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด เช่าพื้นท่ีรับสัญญาณโทรศัพท์ 

83 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมนูนิเคช่ัน 
จ ากัด 

เช่าพื้นท่ีรับสัญญาณโทรศัพท์ 

84 นายภานุเดช สอนศาสตร์ ร้านค้า 39/7 หมู่ท่ี 7 

85 นายสมนึก ทองผิว ร้านค้า 60/9 หมู่ท่ี 7 

86 นางจินทนา เบญมาศ ร้านค้า 45/4 หมู่ท่ี 7 

  

 4.1 รายได้นอกภาคเกษตรกรรม 

  รายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้จากการค้าขาย  
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม/บริการ รายได้อื่น ๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 
เกษตรกรในต าบลท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตร  
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 4.2 แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

   แรงงานในครัวเรือน ซึ่งเป็นหนุ่มสาว ส่วนใหญ่จะออกไปรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีอยู่ใน
ต าบลใกล้เคียง ซึ่งปล่อยให้คนวัยกลางคน สูงอายุท าการเกษตร ซึ่งต่อไปแรงงานในภาคการเกษตรจะลดลง ท าให้
เครื่องจักรกลการเกษตรมีบทบาทมากขึ้น โดยแรงงานในครัวเรือนเฉล่ียครัวเรือนละ 3 คน 

 4.3 แหล่งเงินทุน 

  เกษตรกรในต าบลบ้านใหม่ ร้อยละ 80 เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และสมาชิกสหกรณ์การเกษตร แหล่งเงินกู้จึงอยู่ท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร 

แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    สหกรณ์การเกษตร 
  ธนาคารพาณิชย์ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน    กองทุนหมู่บ้าน 
  แหล่งเงินกู้นอกระบบ 

 

ตารางข้อมูลสหกรณ์การเกษตรอ าเภอบางใหญ่ 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

ประเภทสหกรณ์ 
 

จ านวนสมาชิก 
(ราย) 

1. 
2. 

สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นนทบุรี จ ากัด 
 

สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์การเกษตร 

1,648 ราย 
5,414 ราย 

ท่ีมา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
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ส่วนท่ี 3 

ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 

สถานการณ์ทางการเกษตรของต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีพื้นท่ีท้ังหมด 
จ านวน 31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,296 ไร่ ประชาชนในต าบลบ้านใหม่ มีปัจจัยธรรมชาติเอื้ออ านวย
ในการท าการเกษตร โดยมีแหล่งน้ าจากคลองทวีวัฒนา คลองบางใหญ่ใช้ได้ตลอดท้ังปี สามารถประกอบกิจกรรม
การเกษตรได้ท้ังหมดและมีประสิทธิภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา สมควรเปล่ียนให้เกษตรกรท านาหันมา
ปลูกไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก เพิ่มขึ้น แต่มปัญหาตรงแหล่งเงินทุน ครั้งแรกต้องใช้เงินทุนจ านวนมากในการยกร่องและ
ยกคันป้องกันน้ าท่วม เกษตรกรในชุมชนมีความช านาญในการปลูกข้าวมาต้ังแต่อดีต และพื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะสม
ท่ีจะปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงจากการผลิตพืชเชิงเด่ียว มาท าไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความ
เส่ียงในด้านราคาผลผลิตตกต่ า ในภาพรวมของต าบลบ้านใหม่ พบว่าเกษตรกรได้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
การผลิตจากอดีตท่ีเคยด ารงชีวิตอย่างพอเพียง และเหลือจึงน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้ แต่หลังจากน าเทคโนโลยีใหม่
มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเด่ียว การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมี 
การน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้แทนแรงงานสัตว์ ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเสริมสร้างรายได้ 
รวมท้ังระบบนิเวศน์เสียไป สมาชิกในครัวเรือนต้องไปหารายได้เสริมนอกพื้นท่ี 

จากโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พิจารณาคัดเลือกต าบลท่ีมีความพร้อมมีศักยภาพและ
พร้อมท่ีจะท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี โดยด าเนินการคัดเลือกต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน
เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล ตามโครงการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอ าเภอ/
ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/
ต าบล ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย(กศน.) ช้ัน 2 ต าบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 23 ราย เพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท่ีดีโดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยค านึ งถึง
สภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท้ังมิติทางด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการ และมิติด้านพื้นท่ี ท้ังระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผล
กระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพื่อรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่าทัน น าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้อย่าง แท้จริง โดย
ส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูลด้านแหล่งน้ า หนี้สิน ท่ีดินท า
กิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรท่ีท ารายได้/รายจ่าย การแปรรูป การตลาด 
ปัจจัยการพื้นฐานทางการเกษตรในพื้นท่ี ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึกถึงรายครัวเรือนและจัดเก็บ
ข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแหล่งข้อมูลประสานจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อบต./เทศบาล และรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีรับผิดชอบเรื่องแหล่งน้ า หนี้สิน ท่ีดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร พ่อค้าเอกชน อบจ./อบต./
เทศบาล สถานศึกษา หน่วยงานราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็น
ปัญหาหลัก 5 เรื่อง ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ  
สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
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ปัญหาและความต้องการเกษตรกร 

  จากการส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ 
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. หนี้สินเกษตรกร 

 
 

 

- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง (ปุ๋ย/ยา/
เมล็ดพันธุ์/แรงงาน) 
- ขาดความรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิต
ท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ขาดการวางแผนในการท า
การเกษตร 
- การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เชิงเด่ียว 
 

- ปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เปล่ียนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ  
- จัดอบรมความรู้ในการท าการเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการ
ผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
- เสนอโครงการเพื่อขอยืมเครื่องมือทางการ
เกษตรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกรฟื้นฟูและพฒันาเกษตรกร พร้อมท้ัง
ใหสิ้นเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2. ดินเส่ือมโทรม - ขาดความรู้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน - น าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาดินเส่ือมโทรม
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกร 

3. น้ าเสีย แหล่งน้ าต้ืน
เขิน 

- น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้านจัดสรร  
- น้ าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
- วัชพืชกีดขวางทางน้ า 
- แหล่งน้ าต้ืนเขิน 

- น าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ/หมู่บ้านจัดสรร/โรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ขุดลอก คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ 
- ก าจัดวัชพืช 

4. สวัสดิการ สิทธิและ
การไม่ได้รับความเป็น
ธรรม 

- ขาดสวัสดิการในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
- ขาดสวัสดิการด้านค่า
รักษาพยาบาล 

- จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเกษตร 
- เสนอรัฐบาลชดเชยรายได้แก่เกษตรกรที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ 

3. ผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า 

 

 

- ขาดการรวมกลุ่มการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
- ผลผลิตล้นตลาด และไม่มี
มาตรฐานรับรอง 
- ขาดความรู้การวางแผนการปลูก 
และวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร
ในการวางแผนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ให้ผลผลิตมีคุณภาพ และเหมาะสมกับพื้นท่ี 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในชุมชน 
- จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิต และจ าหน่ายใน
ชุมชน 
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  สรุปผลของการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ี
รับผิดชอบการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
มีดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 

1. ด้านหนี้สินเกษตรกร 1. จัดอบรมรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและชุมชน  
    - เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เพื่อวางแผน และพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนา
รูปแบบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการ 
   - เพื่อสร้างความเข้าใจให้กลุ่มสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดประสนางานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทเข้ามา
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. ด้านท่ีดินท ากิน 1. จัดอบรมความรู้ในการท าการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรฟื้นฟูสภาพดินเส่ือมโทรม และขาดความอุดม
สมบูรณ์ 
    - ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
    - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน 
    - ส่งเสริมไถกลบตอซังข้าว 
    - ขอสนับสนุนพันธุ์พืช/ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง 

3. จัดอบรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ และได้มาตรฐาน GAP 
เพื่อลดการใช้สารเคมี 

3. ด้านแหล่งน้ า 1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง 
2. จัดต้ังกลุ่ม 
    - เพื่อวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    - เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ 
    - น าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขุดลอก คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ และก าจัดวัชพืช  

4. ด้านราคาสินค้า
เกษตร 

1. วางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนารูปแบบ การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด 
2. ขับเคล่ือนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการท าเครื่องหมายสินค้าเกษตร
ท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ 
3. จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิต (ลานตากข้าว) และจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
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ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 

5. ด้านสวัสดิการ สิทธิ
และการไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 

1. จัดต้ังกองทุน/เสนอรัฐบาล 
    - เพื่อแสวงหาแหล่งทุนหรืองบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบของการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อน าเอาก าไรกิจกรรม
ดังกล่าวมาเป็นกองทุนส าหรับจัดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร 
    - กองทุนชดเชยรายได้แก่เกษตรกรที่ได้รับบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
    - เสนอรัฐบาลส่งเสริมทุนการศึกษาให้บุตรหลานของเกษตรกรท่ีเรียนดีแต่
ยากจนได้เรียนถึงปริญญาตรี เพื่อกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

5. ด้านการวางแผนการ
ท าการเกษตร 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อ การจัดท าแผน
เกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี ความสามารถและสถานการณ์ทางการ
เกษตร 
2. ส่งเสริมให้เป็นนักขายสินค้าชุมชน 
3. ส่งเสริมให้เกิดตลาดในแต่ละกลุ่ม/ชุมชน 

 

 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  จากการวิเคราะห์
ข้อมูล ท้ังจากข้อมูลพื้นท่ีท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน
เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล และรวบรวมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น าท้องถิ่น 
และหน่วยงาน ท่ี เกี่ ยวข้อง ไ ด้ให้ข้อมูลของต าบลบ้านใหม่  จึง ไ ด้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบล 
บ้านใหม่ ดังนี้   

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
  - ต้นทุนการผลิตสูง 
  - ขาดการวางแผนในการท า
การเกษตร 
  - การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเชิงเด่ียว 

1. รวมกลุ่มอาชีพ/จัดต้ังกลุ่ม 
    1.1 ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
    1.2 เสนอโครงการเพื่อขอยืมเครื่องมือทางการเกษตรในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  
2. จัดอบรมใหแ้ก่เกษตรกร 
    2.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต และการแปรรูป 
    2.2 เพื่อให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
3. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เช่ือมโยงบูรณาการกับโครงกาส่งเสริมอาชีพของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
กลุ่มละ 30,000 บาท และสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาที่ดินท ากิน 
  - ดินเส่ือมโทรม 
 

1. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เช่น 
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน และการไถกลบตอซัง 
 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - น้ าเสีย 
  - แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์
ต้ืนเขิน 

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง 
    2.1 กิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแม่น้ า 
ล าคลองโดยใช้ก้อน EM หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ าเสีย 
3. จัดต้ังกลุ่ม 
    3.1 เพื่อวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.2 เพื่อน าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/
หมู่บ้านจัดสรร/โรงงานอุตสาหกรรม 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะและน้ าเสียให้เหมาะสม 
 
 
 

ปัญหาสวัสดิการ สทิธิเกษตรกร 
และการไม่รบัความเปน็ธรรม 
  - เกษตรกรเจ็บป่วยจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  - เกษตรกรยังขาดสวัสดิการ
ด้านการศึกษาของบุตรหลาน
เกษตรกร 
  -  เกษตรขาดกองทุนสวัสดิการ
เพื่อการประกอบอาชีพ 
 

1. จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเกษตรกร โดยแสวงหาแหล่งทุนหรืองบประมาณท่ี
เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เครื่องจักรทาง
การเกษตร เพื่อน าเอาก าไรกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นกองทุนส าหรับจัดสวัสดิการ
ให้แก่เกษตรกร 
2. ชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
3. ส่งเสริมทุนการศึกษาให้บุตรเกษตรกรเรียนฟรีแก่บุตรเกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ 
ยากจนได้เรียนถึงปริญญาตรี เพื่อกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่นตนเอง 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
  - ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า 

1. วางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนารูปแบบ การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด 
2. ขับเคล่ือนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการท าเครื่องหมายสินค้าเกษตร
ท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ 
3. จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิต (ลานตากข้าว) และจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

 
 

โครงการ 
 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

โครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การลดต้นทุน
ด้านการเกษตร 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเนื่องมาจาก
ปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.ต้นทุนการผลิตสูง 
  1.1 ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
เช่น สารเคมี ปุ๋ย ยา 
  1.2 เกษตรกรขาดความรู้ใน
การใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม 
  1.3 เกษตรกรขาดความรู้การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โดยน าเทคโนโลยี/นวตักรรมท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
 

1.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนด้านการเกษตร 
2.ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 

 

1. รวมกลุ่มอาชีพ 
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวาง
แผนการปลูก การผลิต และการแปรรูป 
    2.2 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับ
แนวคิดให้เกษตรกรเปล่ียนมาท าการเกษตร
อินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ 
    2.3 เพื่อให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพการเกษตร ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม 
    2.4 เพื่อวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบ
อาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนารูปแบบ การแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
คุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  
4. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่าย
ผลผลิตในชุมชน 

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์ หมู่ท่ี 1 - 11 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน
จังหวัด 
-พาณิชย์จังหวัด 
-สนง.กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-ธกส. 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

โครงการส่งเสริม
อาชีพของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร ดังนี้ 
1. หนี้สินท่ีเกิดจากการท า
การเกษตร 
2. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
3. ขาดการวางแผนในการท า
การเกษตร 
4. ขาดการพัฒนาอาชีพ 

1.ฟื้นฟูและพัฒนา
อาชีพเกษตรกร 
2.การเรียนรู้ในการ
ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ  
3.พัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งองค์กร
เกษตรกร 
4.พัฒนาความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการแปร
รูป 

ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มแต่ละ
ประเภทให้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้
กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
1. จัดประชุมองค์กรเพื่อชี้แจงกระบวนการของ
โครงการและงบประมาณ 
2. จัดประชุมสมาชิกองค์กรเพื่อชี้แจ้งการท าท า
แผน 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
4. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกองค์กร 
5. จัดเวทีน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ 
6. ยกร่างแผนและโครงการ 
7. รับรองแผนและโครงการ 
8. ปรับปรุงแผนและโครงการตามมติความเห็นฃ
องท่ีประชุม 
9. น าเสนอแผนและโครงการฉบับสมบูรณ์ 

1 
กลุ่

ม 

1 
กลุ่

ม 

1 
กลุ่

ม 

1 
กลุ่

ม หมู่ท่ี 1 - 11 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สนง.กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
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โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25
61

 
 

25
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25
63

 

25
64

 

โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปร
รูปและ
อุตสาหกรรมอาหาร
ครบวงจร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเนื่องมาจาก
ปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ขาดการวางแผนการผลิตท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสม 
 

1.เพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกร 
2.เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตเกษตรแปรรูปท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
3.เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
การผลิตสากล 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจรวบรวมกลุ่มอาชีพ 
2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 
3. จัดอบรมให้ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรแปรรูปและการใช้บริการศุนย์ ICT  
4. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการด าเนินธุรกิจ
เบ้ืองต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5. ทดสอบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถเป็นรูปแบบท่ีไปใช้งานได้จริง 

90
 ร

าย
 

90
 ร

าย
 

90
 ร

าย
 

90
 ร

าย
 หมู่ท่ี 1 - 11 -อบต. 

-สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 
-กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25
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25
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25
63

 

25
64

 

โครงการขับเคล่ือน
การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านน้ า 
ดังนี้ 
1. น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้าน
จัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม 
2. แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์
ตื้นเขิน 
 

1.ปรับปรุงแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 
2.ขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาแหล่งน้ า 
 
 

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง 
    2.1 กิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองโดยใช้ก้อน EM 
หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ าเสีย 
3. จัดตั้งกลุ่ม 
    3.1 เพื่อวางแผนการใช้น้ า และการบริหาร
จัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
    3.2 เพื่อน าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย
น้ าเค็มต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
    3.3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ/หมู่บ้านจัดสรร/โรงงาน
อุตสาหกรรม 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะและ
น้ าเสียให้เหมาะสม 

 

 

    หมู่ท่ี 1 - 11 -สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัด 
-ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกร
จังหวัด 
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โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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25
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โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และปุ๋ยพืชสด
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านท่ีดิน
ท ากิน ดังนี้ 
1. ดินเส่ือมโทรม 
 

1.ฟื้นฟู ปรับปรุง
สภาพดินท่ีเส่ือมโทรม  
2.ขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาท่ีดินท ากิน 
 

ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา ดังนี้ 
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    1.1 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
    1.2 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยพืชสด 
    1.3 ส่งเสริมไถกลบตอซังข้าว 
    1.4 ขอสนับสนุนพันธุ์พืช/ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอ
เทือง 

 

10
0 

รา
ย 

10
0 

รา
ย 

10
0 

รา
ย 

10
0 

รา
ย หมู่ท่ี 1 - 11 -สนง.เกษตรอ าเภอ 

-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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โครงการส่งเสริม
และผลักดันการ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือ
สวัสดิการเกษตรกร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้าน
สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและ
การไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนี้ 
1. ขาดสวัสดิการ เนื่องจาก
เกษตรกรเจ็บป่วยจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2. เกษตรกรยังขาดสวัสดิการ
ด้านการศึกษาของบุตรหลาน
เกษตรกร 
3. เกษตรกรขาดสวัสดิการใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

1.ขับเคล่ือนกองทุน
เพื่อสวัสดิการ
เกษตรกร 
 

1. จัดเวทีผลักดันนโยบายการจัดตั้งกองทุน 
2. จัดอบรมกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เร่ือง
กองทุนเพื่อสวัสดิการเกษตรกร 
3. เสนอรัฐบาล เพื่อจัดตั้งกองทุนการชดเชย
รายได้ให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับบาดเจ็บจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
4. เสนอรัฐบาล เพื่อจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
ทุนการศึกษาให้บุตรเกษตรกรเรียนฟรีแก่บุตร
เกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ยากจนได้เรียนถึงปริญญาตรี 
เพื่อกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น
ตนเอง 
5. แสวงหาแหล่งทุนหรืองบประมาณท่ีเก่ียวข้อง
กับผลกระทบของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
    5.1 เพื่อน าผลก าไรดังกล่าวมาขับเคล่ือน
กองทุนสวัสดิการเกษตรกรให้แก่เกษตรกร 
    5.2 เพื่อเป็นเงินออมของเกษตรกร 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 11 - กองทุนออมแห่งชาติ 
- หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ชั้น 2 ต าบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
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ภาพกิจกรรม 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีด าเนินการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จ านวน 3 หน่วยงาน ดังนี ้

  1. ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
กลุ่มพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต  พร้อมท้ังช้ีแจง
รายละเอียดการบูรณาการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

 
 

 
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตร 
สินค้ากลุ่มแม้บาน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี 
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  3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และ SME Bank ประสานงานกิจกรรมยกระดับโครงสร้าง
การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์ และการด าเนินธุกิจในเบ้ืองต้น วงเงินงบประมาณ 10,000 บาท 
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