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ส่วนที่ 1 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
1. มารูจ้ กั จังหวัดนนทบุรี
1.1 ประวัติจังหวัดนนทบุรี
เมืองนนทบุรี มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยามีคู
คลองน้อยใหญ่มากมาย เป็นเมืองเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมตั้งอยู่ที่ต้าบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่งเป็นสวน
ผลไม้ที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้น ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรีเมื่อ พ.ศ.2092 ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
บ้านตลาดขวัญเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นสวนผลไม้ที่มีชื่อแห่ง หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ฝรั่งต่างชาติ
ที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรี อยุธยาต่างก็ได้บันทึกเอาไว้ ดังปรากฏในจดหมายเหตุ
บันทึกการเดินทางของลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า “สวนผลไม้ที่
บางกอกนั้น (หมายถึงกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ) มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่ง โดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง 4 ลี้
กระทั่งจรดตลาดขวัญ (TALACOUN) ท้าให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภค
กันนักหนา” (จดหมายเหตุลาลูแบร์) ปี พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้าย
เมืองไปทะลุวัดเขมา เพราะเดิมนั้นแม่น้าเจ้าพระยาไหลวกเข้าแม่น้า อ้อมมาทางบางใหญ่วกเข้าคลองบางกรวยข้าง
วัดชลอ มาออกหน้าวัดเขมา เมื่อขุดคลองลัดแล้ว แม่น้าก็เปลี่ยนทางเดินไหลเข้าคลองลัดที่ขุดใหม่ กลายเป็นแม่น้า
เจ้าพระยาใหม่ดังปัจจุบันนี้เมื่อ พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่า แม่น้าเปลี่ยนทางเดินใหม่นั้น ท้า
ให้ข้าศึกประชิดพระนครได้ง่าย จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้าอ้อมและโปรดเกล้าฯให้ย้ายเมือง
นนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้าอ้อมด้วย ดังมีศาลหลักเมืองปรากฏอยู่ นอกจากป้อมที่ปากแม่น้าอ้อมแล้วเข้าใจว่าในสมัย
กรุงศรีอยุธยาคงจะได้มีการ สร้างป้อมไม้เอาไว้ที่บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน เพราะปรากฏหลักฐานจาก
จดหมายเหตุรายวันของบาทหลวง เดอ ชัวซีย์ ผู้ซึ่งเดินทางร่วมมากับคณะราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่เข้ามา
เจริญทางพระราชไมตรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อ พ.ศ.2228 ว่า “เช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ท้าด้วยไม้ 2
ป้อม ป้อมหนึ่ง ยิงปืนเป็นการค้านับ 10 นัด อีกป้อมหนึ่ง 8 นัด ที่มีแต่ปืนครกเท่านั้น ดินปืนดีมากทีเดียว ป้อมทาง
ขวามือเรียกป้อมแก้ว และป้อมทางซ้ายมือเรียกป้อมทับทิม ณ ที่นี้เจ้าเมืองบางกอกก็กล่าวค้าอ้าลาและอ้างเหตุว่าได้
ควบคุมเรือขบวนมาส่งจน สุดแดนที่อยู่ในความปกครองของเมืองบางกอกแล้ว แล้วก็ลาท่านราชทูตกลับไป และในปี
พ.ศ. 2230 เมื่อลาลูแบร์เป็นราชทูตเข้ามากรุง ศรีอยุธยา ก็ได้กล่าวถึงป้อมไม้แห่งนี้ไว้ด้วย โดยที่เขียนเป็นแผนที่
เอาไว้อย่างชัดเจนตามหลักฐานดังกล่าว จึงเข้าใจว่าป้อมแก้วคงตั้งอยู่ ณ บริเวณตลาดแก้ว ส่วนป้อมทับทิม เข้าใจว่า
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คงตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ
ให้ย้ายเมืองนนทบุรีไปตั้งที่ปากคลองบางซื่อบ้านตลาดขวัญ และในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศาลา
กลางเมืองขึ้นที่ปากคลองบางซื่อ ฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา จนถึงปี พ.ศ. 2471 รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ย้ า ยศาลากลางมาตั้ ง ที่ ร าชวิ ท ยาลั ย บ้ า นบางขวาง ต้ า บลบางตะนาวศรี ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ตั้ ง กองฝึ ก อบรม
กระทรวงมหาดไทยตั้ ง อยู่ บ นถนนประชาราษฎร์ สาย 1 อ้ า เภอเมื อง ริ ม แม่ น้ า เจ้ า พระยา ตัว อาคารเป็ น
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปตามอาคารประดับด้วยไม้ฉลุ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา กรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็น
โบราณสถานแห่งหนึ่ง และในปัจจุบันศาลากลางจังหวัดนนทบุรีได้ย้ายที่ท้าการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัด
นนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร
และปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร มี แม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งพื้นที่ของจังหวัด
ออกเป็น 2 ส่วน เขตการปกครองแบ่งออกเป็น อ้าเภอเมืองนนทบุรี อ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางกรวย อ้าเภอบาง
ใหญ่ อ้าเภอบางบัวทองและอ้าเภอไทรน้อย

1.2 สัญลักษณ์ประจาจังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ประจาจังหวัดนนทบุรี
รูป“หม้อน้้าลายวิจิตร” หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งยึดถือเป็นอาชีพ
และมีชื่อเสียงมาช้านาน

1.3 ต้นไม้ประจาจังหวัดนนทบุรี
“ต้นนนทรีบ้าน”

1.4 คาขวัญของจังหวัดนนทบุรี
“พระต้าหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา
วัดเก่านามละบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ”

1.5 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี นครปฐม
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร
หรือ ประมาณ 388,987.5 ไร่ ตั้ง อยู่บนเส้นรุ้งที่ 13 องศา 47 ลิปดา ถึงเส้นรุ้งที่ 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ เส้นแวง
ที่ 100 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา34 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากน้้าทะเลปานกลาง เฉลี่ย 1.80 เมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
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ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

อ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอลาดหลุมแก้ว
และอ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพ มหานคร (ฝั่งธนบุรี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
(ฝั่งพระนคร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอพุทธมณฑลและ อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 2 อาณาเขตติดต่อ

1.6 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา โดยมีแม่น้าเจ้าพระยาแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2
ส่วน คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีคูคลองทั้งตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่ เป็น
จ้านวนมากเชื่อมโยงติดต่อกัน สามารถใช้สัญจรไปมาระหว่าง หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ ย่านชุมชนหนาแน่น โดยทั่วไป
พื้นที่ส่วนที่ห่างจากแม่น้าและล้าคลองจะเป็นสวนและไร่นา ซึ่งมักจะเกิดน้้าท่วมเสมอ แต่ในปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัด
ในบางอ้าเภอซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ ต่างๆ และมีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนของบางอ้าเภอยังเป็นที่รองรับการขยายตัวใน
ด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่บางส่วนของอ้าเภอเมืองนนทบุรี อ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบางบัว
ทอง ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอย่างหนาแน่น โดยอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพฯเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯด้วย
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1.7 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดิน
เพียงเล็กน้อยสภาพภูมิอากาศจึงมี ลักษณะค่อนข้างสม่้าเสมอตลอดพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา
รายงาน อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด 20.2°C และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.4°C

1.8 ข้อมูลด้านการปกครองของจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุ รีแบ่ งเขตการปกครอง (อาณาเขต เขตการปกครอง โครงสร้างบริห ารราชการส่ ว น
ภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด ประชากรและโครงสร้างประชากร ฯลฯ)

1.8.1 การปกครอง
จังหวัดนนทบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 6 อ้าเภอ 52 ต้าบล 328 หมู่บ้าน
317 ชุมชน ประกอบด้วย อ้าเภอเมืองนนทบุรี อ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางบัวทอง อ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบาง
กรวยและอ้าเภอไทรน้อย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1
แห่ง
เทศบาลนคร
2
แห่ง
เทศบาลเมือง
4
แห่ง
เทศบาลต้าบล
11
แห่ง
องค์การบริหารส่วนต้าบล
28
แห่ง
(ตารางที่ 1)
อาเภอ
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ด
บางบัวทอง
บางกรวย
บางใหญ่
ไทรน้อย
รวมทั้งสิ้น

ตาบล หมู่บ้าน
10
12
8
9
6
7
52

26
51
73
41
69
68
328

เขตปกครอง
เทศบาล
เทศบาล
นคร
เมือง
1
1
1
2
1
2
4

เทศบาล
ตาบล
1
1
3
5
1
11

อบต.
3
6
6
3
3
7
28

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
77.09
89.02
116.44
57.41
96.40
186.02
622.38

1.8.2 ข้อมูลประชากรและครัวเรือน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าพระยา มีคูคลองทั้งตาม
ธรรมชาติและที่ขุดขึ้นมาใหม่เป็นจ้านวนมากเชื่อมโยงติดกัน โดยทั่วไปพื้นที่ของจังหวัดส่วนที่อยู่ห่างจากแม่น้าและ

20

21

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ล้าคลองจะเป็นสวนและไร่นาซึ่งมักจะเกิดน้้าท่วมเสมอ แต่ในปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดในบางอ้าเภอที่มีเขตติดต่อกับ
กรุ งเทพมหานครเริ่ มมีการเปลี่ ย นแปลงเป็ นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศแล ะ
บางส่วนของบางอ้าเภอยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่บางส่วนของอ้าเภอเมือง
นนทบุ รี อ้ า เภอปากเกร็ ด อ้ า เภอบางใหญ่ อ้ า เภอบางบั ว ทอง ซึ่ ง มี ก ารจั ด สรรที่ ดิ น และการก่ อ สร้ า งโรงงาน
อุตสาหกรรมขึ้นอย่างหนาแน่น
(ตารางที่ 2 )
อาเภอ
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางบัวทอง
ไทรน้อย
ปากเกร็ด
บางใหญ่
รวม

ต้าบล
10
9
8
7
12
6
52

จานวน
หมู่บ้าน
ประชากร
26
362,450
41
125,549
73
263,625
68
62,573
51
240,532
69
138,982
328
1,193,711

ครัวเรือน
191,765
62,822
131,646
25,751
149,333
67,691
629,008

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม)
77.018
57.408
116.439
186.017
89.023
96.398
622.303

1.9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.9.1 แหล่งน้า
 แหล่งน้าธรรมชาติ
จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวัน ตก พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่เป็นจ้านวนมาก
คลองมีทั้งระยะทางสั้นและระยะทางยาวเชื่อมต่อกัน ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาและเอื้ออ้านวยต่อการเกษตร
ในพื้นที่ต่างๆ แหล่งน้้าที่ส้าคัญ มีดังนี้
- แม่น้าเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ อ.ปากเกร็ด ผ่าน อ.เมืองนนทบุรีและ
เข้าสู่กรุงเทพมหานคร ตามล้าดับ
- คลองอ้อมหรือแม่น้าอ้อม แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 9 ต.บางศรีเมือง ไหล
ผ่าน ต.บางศรีเมือง ต.ไทรม้า ต.บางรักน้อย ต.บางกร่าง ไหลไปยัง อ.บางใหญ่ ผ่านไป อ.บางกรวย และไปบรรจบ
แม่น้าเจ้าพระยาอีกครั้ง
- คลองบางไผ่ เป็นคลองซอยแยกจากแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ ไหลไป
ต.บางสีทอง ของ อ.บางกรวย
- คลองบางรักน้อย เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อมไปสิ้นสุดที่ ต.บางรักน้อยและ
อ.เมืองนนทบุรี
- คลองวัดแดง เป็นคลองซอยแยกจากแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

- คลองบางกร่าง เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อม ไหลผ่าน ต.บางศรีเมืองไปสิ้นสุดใน
ต.บางกร่าง
- คลองบางเขนและคลองต่างๆ ซึ่งแยกจากแม่น้าเจ้าพระยาไหลไปทางฝั่ งตะวันออกของ
แม่น้า ซึ่งเป็นเขตเทศบาล

 แหล่งน้าใต้ดิน
แหล่งน้้าใต้ดินของจังหวัดนนทบุรี มีระดับความลึกส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10-45 เมตร
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
- ประเภทให้ปริมาณน้้าน้อยพบใน อ.ไทรน้อย อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย โดยทั่วไป
เป็นแหล่งน้้าใต้ดินที่มีคุณภาพดี อัตราการไหล 1-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่ในบางพื้นที่คุณภาพน้้าปานกลาง
เนื่องจากมีตะกอนของสนิมเจือปนอยู่
- ประเภทให้ปริมาณน้้ามากพบใน อ.บางกรวย อ.เมือง และ อ.ปากเกร็ด อัตราการไหล
50-200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางพื้นที่พบว่าเป็นน้้ากร่อยและมีสนิมเหล็กเจือปนอยู่

1.9.2 การชลประทาน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี กว่าร้อยละ 90 อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน เป็นพื้นที่
ชลประทาน 311,350 ไร่ โดยมีโครงการชลประทานที่รับผิดชอบแจกจ่ายน้้าเข้าพื้นที่เกษตรของจังหวัดนนทบุรี มี 3
โครงการ คือ โครงการชลประทานนนทบุรี (ครอบคุลมพื้นที่ อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด อ.บางบัวทอง อ.บางกรวย
และ อ.บางใหญ่) โครงการชลประทานพระยาบรรลือ (ครอบคลุมพื้นที่ อ.ไทรน้อย อ.บางบัวทอง และบางส่วนของ
อ.ปากเกร็ด) และโครงการชลประทานพระพิมล (ครอบคลุมพื้นที่ อ.บางใหญ่ อ.บางกรวย และบางส่วนของ อ.บาง
บัวทอง) คลองส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ส้าคัญ คือ
- คลองบางขุนศรี รับน้้าจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านประตูระบายน้้าขุนศรีผ่านเข้า
คลองแยกในพื้นที่ต้าบลไทรใหญ่ และต้าบลราษฎร์นิยม
- คลองลากฆ้อน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต้าบลราษฎร์นิยม
- คลองพระพิมล รับน้้าจากคลองญี่ปุ่นใต้ ในจังหวัดนครปฐม มีประตูเก็บกักน้้าอยู่ที่
อ้าเภอบางบัวทองก่อนปล่อยลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา จ่ายน้้าครอบคลุมพื้นที่อ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบางบัวทอง นับว่า
เป็นคลองชลประทานสายหลักของจังหวัด
- คลองบางใหญ่ รับน้้าบางส่วนจากคลองโยงของจังหวัดนครปฐม
- คลองมหาสวัสดิ์ เป็นคลองชลประทานมีอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดนนทบุรี มีประตูน้า
ฉิมพลี ช่วยเก็บกักระบายน้้า ใช้ในเขตพื้นที่อ้าเภอบางกรวยทั้งหมด

1.9.3 ทรัพยากรที่ดิน
จังหวัดนนทบุรี มีการจ้าแนกการใช้ที่ดินแตกต่างกันออกไปจากการศึกษาการใช้สภาพที่ดินตาม
คุณสมบัติของที่ดินแล้วพบว่า ทรัพยากรดินของจังหวัดนนทบุรี เป็นดินที่ราบลุ่ม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับ
การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวและท้าสวนผลไม้ ซึ่งสามารถจ้าแนกลักษณะดินออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

‣ กลุ่มดินนา เป็นพื้นที่ลุ่มมีน้าท่วมขังบนผิวดิน ส่วนมากมีลักษณะดินเป็นดินเหนียวจึงมี
การระบายน้้าเลว ดินกลุ่มนี้มีประมาณ ร้อยละ 58 ของพื้นที่จังหวัด
‣ กลุ่มดินไร่ มีลักษณะโครงสร้างเป็นดินเหนียวเช่นเดียวกับกลุ่มดินนา แต่มีความลาดชัน
ของพื้นที่มากกว่า ดินกลุ่มนี้มีประมาณ ร้อยละ 33 ของพื้นทีจ่ ังหวัด
‣ กลุ่มดินที่มีสภาพเป็นกรด มีลักษณะเป็นดินเหนียวเช่นกัน การระบายน้้าเลว และน้้าผิว
ดินระบายได้ช้า ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่้า ดินกลุ่มนี้มีประมาณ ร้อยละ 13 ของพื้นที่จังหวัดทรัพยากรที่ดิน
จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมปัญหาที่ส้าคัญ คือ การใช้ประโยชน์
ที่ดินไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูงรวมทั้งมีการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย จึงท้า
ให้มีการสูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรกรรม เนื่องจากมีการน้าพื้นที่ดังกล่าวไปท้าบ้านจัดสรร อาคารชุด และโรงงาน
ต่างๆ เพราะได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า

1.9.4 ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ 388,939 ไร่ พบว่าไม่มีพื้นที่ป่าไม้สงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ดังนั้น จึงเป็นผลท้าให้พื้นที่สีเขียวเกษตรกรรมหรือสีเขียวที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
เมือง มีจ้านวนน้อยหรือแทบจะไม่มี ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากพื้นที่มีจ้ากัดและส่วน
ใหญ่ถูกน้าไปใช้เป็นที่อยู่อาศัย ท้าการเกษตรและสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

1.9.5 สิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล มีการเจริญเติบโต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มากรวมทั้งมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
โดยเฉลี่ยประมาณวันละ 900 ตัน (ปี พ.ศ.2552) และปัญหาน้้าเสียจากแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มี
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย

1.9.6 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนนทบุรี
การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของเมืองในรูปแบบการกระจายตาม
เส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร การพัฒนาของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี มี
การพัฒนารูปแบบความเป็นเมืองที่เข้มข้น เนื่องมาจากการพัฒนาต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานคร ตามแนวถนนงาม
วงศ์วานและถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีพื้นที่พาณิชยกรรม เกาะตัวตามถนนทั้ง 2 เส้น และจากการที่มีแม่น้าเจ้าพระยา
ตัดผ่านพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่จังหวัดเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยมีถนนรัตนาธิเบศร์ (สะพานพระนั่ง
เกล้า) ถนนนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) และถนนชัยพฤกษ์ (สะพานพระราม 4) เป็นเส้นทางคมนาคมที่เพิ่ม
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง จึงเป็นผลท้าให้การใช้ประโยชน์ที่ดินฝั่งตะวันตกของจังหวัดมี
การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ จากพื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ตลอดจน
กิจกรรมทางธุรกิจการค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
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 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
‣ จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพทางด้านพื้นที่ตั้งที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อมโยง
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าพื้นที่มีความเชื่อมต่อกันเป็นพื้นที่เมืองเดียวกัน โดยมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลายในส่วนของพื้นที่พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีโครงสร้าง
พื้นฐานที่ต่อเนื่องกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญขึ้นอย่างมาก
‣ พื้น ที่ ของจั งหวัด นนทบุรีมีส ภาพพื้นที่และแหล่ งน้้าที่อุ ดมสมบูรณ์เ หมาะแก่การ
เกษตรกรรม ท้าให้ประชากรของจังหวัดนนทบุรีมีพื้นฐานอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยพื้นที่
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี
‣ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพมาก เนื่องจากอยู่
ติดกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งงานที่ส้าคัญระดับประเทศ รวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างสมบูร ณ์
และ สภาพของเมืองด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดี

 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี
‣ จากการที่พื้นที่เมืองโดยส่วนใหญ่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลดึงดูดให้ประชากร
เพิ่มความหนาแน่นขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งในจังหวัดและรองรับประชากรจากกรุงเทพมหานคร จึงท้า
ให้พื้นที่เมืองเกิดความหนาแน่นและมีการขยายตัวไปในพื้นที่โดยรอบพื้นที่เมือง ในพื้นที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด
นนทบุรีเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเกิดแนวโน้มด้านการขยายตัว ของเมืองมาทางทิศตะวันตกของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและชนบทอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี เรื่องการเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี จึงมี
แนวโน้มที่จะเกิดชุมชนที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นอีกมาก ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เมืองควรได้รับการวางแผนและบริหาร
จัดการให้เกิดในพื้นที่ที่เหมาะสม
‣ การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านอุตสาหกรรมในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลให้การ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย และอาจคงไว้ในกิจกรรมหรือประเภท
อุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตรที่จะสามารถคงอยู่ได้ด้วยการบริหารจัดการในอนาคต แนวโน้มในด้านอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นทดแทนในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อรองรับประชากรที่จะเพิ่มขึ้นและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดนนทบุรี
‣ การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น รวมทั้งการเป็นพื้นที่รองรับการบริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย
‣ การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการรถไฟฟ้า มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมมากขึ้น รวมทั้งท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลายใน
กิจกรรมต่างๆ ตามไปด้วย จึงจ้าเป็นจะต้องวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและควบคุมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อ
ชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี 2557-2560
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1.10 ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี
พื้นที่การเกษตรของจังหวัดนนทบุรี แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 6 อ้าเภอ มีเนื้อที่ 388,939 ไร่ ซึ่ง
พื้นที่การเกษตรในอ้าเภอไทรน้อยมากที่สุด 73,436 ไร่ และอ้าเภอเมืองนนทบุรีมีพื้นที่การเกษตรน้อยที่สุด 2,422 ไร่
ชนิดการเกษตรในจังหวัดนนทบุรีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 219,012 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.31 และเนื้อที่ใช้ประโยชน์
นอกการเกษตร 169,927 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.69 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในการท้านามากที่สุดถึง 150,221
ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 68.51 รองลงมาสวนผักและไม้ดอกมีพื้นที่การเกษตร 25,748 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.74 และที่
การเกษตรอื่นๆ มีพื้นที่การเกษตร 22,324 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.18 ขณะที่ไม้ผลไม้ยืนต้นมีพื้นที่การเกษตรน้อยที่สุด
20,719 คิดเป็นร้อยละ 9.45 ตามล้าดับ ส้าหรับครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุดในอ้าเภอไทรน้อย จ้านวน 3,953 ครัวเรือน
รองลงมาอ้าเภอบางใหญ่ จ้านวน 2,667 ครัวเรือน และครัวเรือนเกษตรกรน้อยที่สุดในอ้าเภอบางกรวย จ้านวน 1,513
ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 20 อันดับแรก จัดอันดับตามเนื้อที่เพาะปลูก (ตารางที่ 3)
ชนิดพืช
1. ข้าวนาปี
2. ข้าวนาปรัง
3. กล้วยน้าว้า
4. ผักกาดหอม
5. ทุเรียน
6. คะน้า
7. มะพร้าว
8. กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอก)
9. มะม่วง
10. กล้วยหอม
11. ผักกวางตุ้ง
12. ผักบุ้งจีน
13. มะนาว
14. มะละกอ
15. ไม้ดอกเมืองหนาวอื่นๆ
16. ไม้ดอกเมืองร้อนอื่นๆ
17. บัวหลวง
18. สร้อยทอง
19. ผักคึ่นฉ่าย
20. ผักบุ้งน้า

เนื้อที่ปลูก (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไร่)

93,435
61,188
4,358
2,503
2,254
1,891
1,650
1,580
1,368
1,309
1,177
1,099
1,002
564
550
500
494
494
460
327

66,609
45,537
2,568
855
1,379
543
2,209
179
575
790
863
25
256
150
32
1,525
228
27
1,170

852
757
1,157
405
858
1,098
340
305
678
628
897
56
922
273
53
645
210
75
633
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1.10.1 ด้านการปศุสัตว์ ปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ แพะ แกะ โคเนื้อ โคนม สุกร
กระบือ สัตว์ปี กและอื่นๆ ทั้งหมด 467,611 ตัว โดยสั ตว์ปีกเป็นสัตว์ที่มีการเลี้ ยงเป็นจ้านวนมากที่สุด จ้านวน
462,995 ตัว คิดเป็ น ร้ อยละ 99.01 รองลงมาได้แก่ แพะ แกะ จ้านวน 2,385 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.51 และ
รองลงมา โคเนื้อ โคนม จ้านวน 1,912 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.41 และกระบือ จ้านวน 156 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.03
ตามล้าดับซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีจ้านวน 4,103 ครัวเรือน และมีพื้นที่ปลูกหญ้า /พืชอาหารสัตว์
จ้านวน 107.50 ไร่ (ตารางที่ 4)
ชนิดสัตว์
1. แกะ
2. แพะเนื้อ
3. แพะนม
3. โคเนื้อ
4. โคนม
5. สุกร
6. กระบือ
7. ไก่
8. เป็ด
9. ม้า
10. กวาง
11. ห่าน
12. ไก่งวง
13. นกกระทาพันธุ์ไข่
14. นก/สัตว์ปีกสวยงาม
15. สัตว์ปีกอื่นๆ
16. หมูป่า

จานวน (ตัว)

เกษตรกร (ครัวเรือน)

186
1,163
1,036
1,894
18
95
156
154,137
227,599
19
29
43
24
80,000
120
1,072
20

13
73
71
199
4
3
21
3,836
299
6
1
12
4
1
2
214
1

1.10.2 ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ปลานิล ปลาช่อน ปลา
สวาย ปลาดุก และอื่นๆโดยอ้าเภอไทรน้อยมีเนื้อที่การเลี้ยงสัตว์น้าจ้านวนมากที่สุด จ้านวน 1,742.94 ไร่ รองลงมา
อ้าเภอบางบัวทอง มีเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้า จ้านวน 1,035.82 ไร่ และอ้าเภอเมืองนนทบุรีมีเนื้อที่การเลี้ยงสัตว์น้าน้อย
ที่สุด จ้านวน 21.75 ไร่ ตามล้าดับ (ตารางที่ 5)
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อาเภอ
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางบัวทอง
ไทรน้อย
ปากเกร็ด
บางใหญ่

เนื้อที่ (ไร่)

เกษตรกร (ราย)

หน่วยเลี้ยง

21.75
404.25
1,035.82
1,742.94
282.60
780.88

21
163
488
1,030
167
363

40
250
964
1,373
236
630

1.10.3 ด้านสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี อ้าเภอบางบัวทองมีกลุ่ม
ส่งเสริ มอาชีพมากที่สุด จ้านวน 15 กลุ่ ม สมาชิก 231 ราย และกลุ่ มสหกรณ์ผู้ ใช้น้าน้อยที่สุ ด จ้านวน 1 กลุ่ ม
สมาชิก 20 รายตามล้าดับ (ตารางที่ 6)
กลุ่มธรรมชาติ

อาเภอ
กลุ่มกิจกรรม
กลุ่ม
สมาชิก

เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อย
ปากเกร็ด
รวม

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่ม
สมาชิก

กลุ่มนิติบุคคล

กลุ่มเยาวชน
กลุ่ม
สมาชิก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่ม
สมาชิก

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่ม
สมาชิก

กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้า
กลุ่ม
สมาชิก

10

486

6

211

4

101

2

33

3

272

0

0

1

12

5

95

4

135

9

112

0

0

0

0

0

0

10

323

6

111

6

112

0

0

0

0

15

231

9

146

5

121

6

122

3

107

1

20

0

0

7

87

13

318

11

163

0

0

0

0

2

42

3

47

1

15

4

79

8

224

0

0

28

771

40

909

33

801

38

621

14

603

1

20

ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรออนไลน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 3 แผนที่จังหวัดนนทบุรี
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2. มารูจ้ กั สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
2.1 ประวัติความเป็นมา
ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2553 เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต แปรรูป และการตลาด อีกทั้งเพื่อ
ต้องการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรมีการร่วมกลุ่มในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อจะได้มีการจัดการภาคเกษตรกรรมไทย
ได้อย่างเป็นระบบยกคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องให้
เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ้านาจด้านการปฏิบัติด้านการเกษตรกรรม
อั น ไปสู่ ก ารพั ฒ นาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ในอนาคตตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส้านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ตามมาตรา 20 เป็นหน่วยงานของรัฐ
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น )
ส้าหรับจังหวัดมีสภาเกษตรกรจังหวัดและส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

2.2 อานาจหน้าที่
1. อานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 สภาเกษตรกรจังหวัดมีอ้านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด
(2) ประสานนโยบายและการด้ า เนิ น งานระหว่ า งองค์ ก รเกษตรกร เกษตรกร สถาบั น วิ จั ย
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรใน
จังหวัด ในรูปแบบต่างๆ
(4) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผน
แม่บทเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป
(5) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุว
เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
(6) เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒ นาและแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม
รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(7) ให้ค้าปรึกษาและข้อแนะน้าแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
(8) แต่งตั้งคณะท้างานเพื่อด้าเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
(9) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

2. อานาจหน้าที่ของสานักสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ตามพระราชบั ญ ญั ติส ภาเกษตรกรแห่ งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 38 ให้ จัด ตั้ ง ส้ า นั ก งานสภา
เกษตรกรจังหวัดขึ้น เรียกโดยย่อว่า “สกจ.” มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานด้านธุรการและท้าหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
(2) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
(3) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรม
จังหวัด และการด้าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
(4) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(5) ประสานการด้าเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) จัดท้ารายงานประจ้าปีของสภาเกษตรกรจังหวัด
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย

3. วิสัยทัศน์
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเป็นสถาบันของเกษตรกร มุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกรรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. พันธกิจ
1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวั ด โดยผลิต
เกษตรกรรมคุณภาพและผลิตอาหารที่ปลอดภัย
2. ประสานนโยบายและการด้ า เนิ น งานระหว่ า งองค์ ก รเกษตรกร เกษตรกร สถาบั น วิ จั ย
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ
3. ส่งเสริมและสนับ สนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรใน
จังหวัด ในรูปแบบต่างๆ
4. สนั บ สนุ น และส่ งเสริ มการศึกษาการฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุว
เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
5. เสนอนโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญ หาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ทั้งราคา
ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกป้อง คุ้มครองอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัด
นนทบุรี
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2.3 โครงสร้างองค์กร
1. โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

สภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกจานวน 21 คน

สมาชิกทีไ่ ด้จากการเลือกตั้ง
จานวน 16 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 คน

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ก้าหนดในมาตรา ดังนี้
มาตรา 31 ให้มสี ภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย
1) สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง จ้านวนสิบหกคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจ้านวนอ้าเภอมากกว่าสิบหกอ้าเภอ
ให้เพิ่มจ้านวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจ้านวนของอ้าเภอ
2) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม จ้านวน
ห้าคน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนให้ส้านักงานจัดให้มีการเลือกตั้ง
เพื่อให้ได้สมาชิกตาม (1) และการเลือกเพื่อให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 32 เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัดมีสมาชิกครบถ้วนตามมาตรา 31 แล้ว ให้เลขาธิการประกาศรายชื่อ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษาภายในเวลาสิบห้าวัน
มาตรา 34 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) เป็นเกษตรกรที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัด
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุไม่ต่้ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10)
มาตรา 35 สภาเกษตรกรจังหวัดมีปรานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 32 ให้ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อให้ สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อเลือกประธานละรองปรานสภาเกษตรกร
จังหวัดแต่ละแห่งให้น้าความในมาตรา 15 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 36 ประธานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด มี อ้ า นาจหน้ า ที่ ด้ า เนิ น กิ จ การของสภาเกษตรกรจั ง หวั ด
มอบหมายและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนเมื่ อ ปรานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
มาตรา 37 ให้น้าความในมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 17 และมาตรา 19 มาบังคับใช้กับสภา
เกษตรกรจังหวัดโดยอนุโลม

2. โครงสร้างสานักสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายอานวยการ

ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

- หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (1อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ (1อัตรา)

- หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (1อัตรา)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1อัตรา)

ส่วนขับเคลือ่ นและการมีสว่ นร่วม

ส่วนประเมินผลและกากับการบริหารจัดการทีด่ ี

- หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม (1 อัตรา)
- นักวิชาการเกษตร (1 อัตรา)

- หัวหน้าส่วนประเมินผลและกากับฯ (1อัตรา)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1อัตรา)

3.บทบาทหน้าที่ของสานักงาน
1) ฝ่ายอานวยการ ปฏิบัติงานสารบรรณของส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ด้าเนินการเกี่ยวกับ
งานช่วยอ้านวยการและเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด จัดท้ารายงานประจ้าปีของสภาเกษตรกรจังหวัด ศึกษา
วิเคราะห์ และประสานการจัดท้าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานผล
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การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ด้าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การ
บริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะของส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ด้าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส้านักงานและสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย แผนพัฒนา
เกษตรกร ตลอดจนการด้าเนินงานของส้านักงานและสภาเกษตรกรจังหวัด ด้าเนินการเกี่ยวการสรรหาสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดและประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
และแก้ไขปั ญ หาที่เกี่ย วข้องกับ ภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรม ประสาน
นโยบายและการด้าเนินงานระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบฐานข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้ ด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เ กษตรกรและองค์กรเกษตรกรในจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท้าแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ ศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุว
เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน ศึกษา วิเคราะห์
ด้าเนินการส่งเสริมประสาน สนับสนุน สร้างความข้าใจในการด้าเนินการตามแผนแม่บท และรายงานสรุปเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
4) ส่วนประเมิน ผลและกากับการบริ หารจัดการที่ดี ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อพัฒ นาการ
ด้าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์และติตามประเมินผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนแม่บท
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ติดตาม ประเมินผล และจัดท้ารายงานเกี่ยวกับการก้ากับดูแลการบริหารจัดการที่ดีของ
ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
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4. สมาชิก/อัตรากาลัง
1) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ปี 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีมีสมาชิกทั้งหมด
21 คน
นายธาดา เอี่ยมอ่้า
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

นายสอาด เมี้ยนแม้น
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1

นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จ้านวน 18 คน
(รวมประธานและรองประธาน) รวมจ้านวน 21 คน

2) อัตรากาลังสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(9 อัตรา) ปัจจุบัน 6 อัตรา จ้างเหมาพนักงาน 2 อัตรา (นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา )
นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์
หัวหน้าส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

1.ฝ่ายอ้านวยการ (3 อัตรา)
- นางอุษา ภู่กลิ่น
หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ
- นางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการ
- นายชิตชานนท์ กุ้งกลางดอน
พนักงานขับรถยนต์

2.ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (2 อัตรา)
- (ว่าง)หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
- นางสาวรัตนาภรณ์ จุย้ นวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติการ

3.ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม (2 อัตรา)
ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล
หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีสว่ นร่วม
- นางสาวสุธิดา สะเลมัน
นักวิชาการเกษตร (จ้างเหมา)

4.ส่วนประเมินผลและก้ากับฯ
- (ว่าง)หัวหน้าส่วนประเมินผลและก้ากับฯ
- นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติการ

34

35
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3. แผนงาน/โครงการ การด้าเนินงานตามแผนงานโครงการของส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรีได้ยึดหลักการด้าเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรม นโยบายการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดนนทบุรี ของสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
3.1 แผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรม ตามหมวด 5 แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
มาตรา 41 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดท้าแผนแม่บท โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัดและต้องมีสาระอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริม และการสนับสนุนการวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดินและ
ที่ดินโดยส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่าง
ทั่วถึง
3. การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรกรรมโดยค้านึงถึงการส่งเสริม
ให้สินค้าเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
4. การพัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
5. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการเกษตร
6. การค้ น คว้ า วิ จั ย และพัฒ นาภู มิ ปัญ ญาพั นธุ ก รรมพืช และสั ตว์ ท้อ งถิ่น นวั ต กรรม
เทคโนโลยีเหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม
และเกษตรอุตสาหกรรม
7. การเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุนและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
8. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่
เกี่ยวข้องกับการท้ากินและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จ้าเป็นต่อการประกอบการเกษตร
9. การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
10. การสนั บ สนุ น ส่ งเสริม การให้ การศึก ษา อบรม ถ่า ยทอดความรู้ เทคโนโลยีด้า น
เกษตรกรรม และการจัดการ แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร
11. การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู่ให้สามารถรองรับ
การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลดการซ้้าซ้อน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
3.2 นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

กลยุทธ์

1) สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร
2) พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ส้านักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติและส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
3) แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดท้าฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
กลยุทธ์ ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย
1) ระดับของข้อมูล ระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
2) ชนิดของข้อมูล ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการเกษตรในเรื่องการผลิตสินค้าคู่แข่งอื่น
3) ผู้ใช้ข้อมูล เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยตรวจสอบ
4) การพัฒนาข้อมูล ข้อมูลเป็นจริงพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ ป้องกันความเสี่ยงได้ ป้องกัน
ความเสี่ยงของเกษตรกรได้
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการจัดท้าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน
กลยุทธ์
1) จัดท้าแผนพัฒนาการเกษตรโดยใช้ฐานข้อมูลของเกษตรกรตั้งแต่ระดับหมู่บ้านสู่จังหวัด
2) บู ร ณาการแผนพั ฒ นาการเกษตรของจั ง หวั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนแม่ บ ทในการพั ฒ นา
เกษตรกรรมระดับชาติ
3) ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของส่วนราชการตามแผนแม่บท
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
กลยุทธ์
1) การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและต้นทุนต่้า
2) สร้างอ้านาจต่อรองให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนสูงสุดจากผลผลิต
3) สร้างการเรียนรู้และพัฒนาของเกษตรกรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานการณ์โลก
4) สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเกษตรกร
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สภาเกษตรกรร่วมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม
3.3 ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด นนทบุรี ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดมีการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด โดยผลิต
เกษตรกรรมคุณภาพและผลิตอาหารที่ปลอดภัย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผลิตเกษตรกรรมคุณภาพและผลิตอาหารที่ปลอดภัย
ตัวชี้วัด : ข้าว ผักและผลไม้ปลอดภัย อย่างน้อย 70%
- กลยุทธ์ที่ 1 ให้ความรู้อบรมเรื่องการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย
- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดรายได้การผลิตโดยการรวมกลุ่ม
- กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสู่เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งในและนอกสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประสานนโยบายและการด้าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด : เข้าใจตรงกันอย่างน้อย 80%
- กลยุทธ์ที่ 1 วางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
- กลยุทธ์ที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรในจังหวัด
ในรูปแบบต่างๆ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ให้กลุ่มสามารถด้าเนินการได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : กลุ่มมีการด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้ความรู้ อบรม ศึกษาดูงานการด้าเนินงานกลุ่มให้เข้มแข็ง
- กลยุทธ์ที่ 2 ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด้าเนินงานของกลุ่ม
- กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายกลุ่มระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอและจังหวัด
- กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างตราสินค้าของจังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุว
เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ให้มีการเรียนรู้อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : เกษตรกร ยุวเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบครบวงจร
- กลยุทธ์ที่ 1 ค้นหาปราชญ์ชาวบ้านเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบมิติใหม่ (แบบประณีต)
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการแผนชุมชนและแผนเกษตรสู่ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสนอนโยบายแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญ หาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ทั้งราคา
ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เสนอนโยบายในการพัฒนาการเกษตรต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตัวชี้วัด : มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี
- กลยุทธ์ที่ 1 สร้างศูนย์คัดแยกผลผลิตทางการเกษตร
- กลยุทธ์ที่ 2 เปิดรับและให้ค้าปรึกษาภาคเกษตรของประชาชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กลยุทธ์ที่ 3 มีตลาดกลางการเกษตรเป็นของจังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้อง คุ้มครองอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ปกป้องและอนุรักษ์เกษตรกรรมให้คงอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด : อาชีพเกษตรกรรมยังคงอยู่ไม่น้อยกว่าเดิม 30%
- กลยุทธ์ที่ 1 สร้างค่านิยมในการบริโภคเกษตรปลอดภัย
- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิธีการท้าเกษตรให้สามารถด้ารงชีวิตได้ดีกว่าหรือทัดเทียมอาชีพอื่นๆ
- กลยุ ท ธ์ ที่ 3 สื บ สานอาชี พ เกษตรกรรมปฏิ บั ติ เ ป็ น ตั ว อย่ า งในการประกอบอาชี พ เกษตรกร
- กลยุทธ์ที่ 4 รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ปี
2560 ดังนี้
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2560
รหัส
กิ จกรรม
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.A
2.1.1.B
2.1.1.C
2.1.1.D
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.01

2.2.01.11
2.2.01.12
2.2.01.13
2.2.01.21
2.2.01.22
2.2.01.23

2.2.01.31
2.2.01.32
2.2.01.33

2.2.01.41
2.2.01.42
2.2.01.43
2.2.01.51
2.2.01.52

แผนกิ จกรรม
งบบุคลำกร
งบดำเนิ นงำน
ค่ำตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม - สภาเกษตรกรจังหวัด
ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม - คณะอนุกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม - คณะทางาน
ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ค่าตอบแทนอื่น
ค่ำใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่าทีพ่ กั - ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่ายานพาหนะ - ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่าเบี้ยเลี้ยง - รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่าทีพ่ กั - รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่ายานพาหนะ - รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่าเบี้ยเลี้ยง - สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่าทีพ่ กั - สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่ายานพาหนะ - สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านของหัวหน้า สกจ. และ
พนักงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง - หัวหน้าสานักงาน และพนักงาน
ค่าทีพ่ กั - หัวหน้าสานักงาน และพนักงาน
ค่าพาหนะ - หัวหน้าสานักงาน และพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ าน - อืน่ ๆ
ค่าเบี้ยเลี้ยง - อืน่ ๆ
ค่าทีพ่ กั - อืน่ ๆ

งบประมำณ
อนุมตั ิ
1,593,440.08
743,250.00
713,250.00
645,000.00

รำยจ่ำย
ปรับโอน
(121,184.50)
-

68,250.00
30,000.00
708,030.00
63,000.00
51,000.00

(121,184.50)
27,000.00
19,280.00

คงเหลือ

ถือจ่ำย
1,472,255.58
743,250.00
713,250.00
645,000.00
68,250.00
30,000.00
586,845.50
90,000.00
70,280.00

1,471,469.11
704,450.00
688,250.00
640,000.00
48,250.00
16,200.00
607,129.40
131,927.40
97,048.00

786.47
38,800.00
25,000.00
5,000.00
20,000.00
13,800.00
(20,283.90)
(41,927.40)
(26,768.00)

24,000.00
4,000.00
10,000.00
10,000.00
12,000.00
5,000.00
3,000.00
4,000.00

12,280.00
2,725.00
7,295.00
2,260.00
-

36,280.00
6,725.00
17,295.00
12,260.00
12,000.00
5,000.00
3,000.00
4,000.00

57,993.00
14,221.00
20,780.00
22,992.00
9,896.00
3,584.00
1,400.00
4,912.00

(21,713.00)
(7,496.00)
(3,485.00)
(10,732.00)
2,104.00
1,416.00
1,600.00
(912.00)

15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
12,000.00

7,000.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
7,720.00

22,000.00
7,500.00
7,500.00
7,000.00
19,720.00

29,159.00
10,620.00
9,600.00
8,939.00
34,879.40

(7,159.00)
( 3,120.00)
(2,100.00)
(1,939.00)
(15,159.40)

5,000.00
3,000.00
4,000.00
-

2,500.00
2,500.00
2,720.00
-

7,500.00
5,500.00
6,720.00
-

13,326.00
4,200.00
17,353.40
-

(5,826.00)
1,300.00
(10,633.40)
-

38

39

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
รหัส
กิ จกรรม
2.2.01.53
2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05
2.2.06
2.2.06.A
2.2.06.B
2.2.06.C
2.2.06.D
2.2.06.E
2.2.06.F
2.2.07
2.2.08
2.2.09
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.99
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
4

แผนกิ จกรรม
อนุมตั ิ
ค่าพาหนะ - อืน่ ๆ
ค่าเช่าสานักงาน
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเช่าอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - สภาเกษตรกร
จังหวัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - คณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - คณะอนุกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - คณะทางาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - เครือข่ายฯ ระดับ
อาเภอ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - อืน่ ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน
ค่าใช้สอยอื่น
ค่ำวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุอื่น
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปาและน้าบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง
งบลงทุน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดิน
อาคารสานักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์อื่นๆ
งบรำยจ่ำยอื่น

240,000.00

งบประมำณ
ปรับโอน
160,000.00

30,000.00
67,530.00
30,780.00

-

รำยจ่ำย
ถือจ่ำย
80,000.00
30,000.00
67,530.00
30,780.00
-

36,750.00

291,000.00

- 27,000.00

16,500.00
40,000.00
13,000.00
2,000.00
2,000.00
16,000.00
7,000.00

38,815.50
2 2,000.00
22,485.00
- 2,000.00
- 415.00
- 2,070.00
- 6,000.00

102,160.08
24,160.08
6,000.00
42,000.00
12,000.00
18,000.00
-

(12,000.00)
- 5,000.00
- 7,000.00

113,184.50
113,184.50
-

13,300.00
99,884.50

108,882.00

8,000.00

80,000.00
30,000.00
86,490.00
34,390.00

คงเหลือ
(18,960.00)
(3,610.00)

36,750.00
-

29,330.00
22,770.00

7,420.00
( 22,770.00)

264,000.00
55,315.50
52,000.00
35,485.00
1,585.00
13,930.00
1,000.00
90,160.08
19,160.08
6,000.00
35,000.00
12,000.00
18,000.00
113,184.50
113,184.50
13,300.00
99,884.50
116,882.00

271,960.00
1,500.00
5,252.00
71,003.15
44,879.17
11,542.98
12,581.00
2,000.00
88,886.56
28,052.88
2,231.69
28,538.23
12,543.76
17,520.00
113,184.50
113,184.50
13,300.00
99,884.50
114,455.00

(7,960.00)
(1,500.00)
50,063.50
(19,003.15)
(9,394.17)
(9,957.98)
1,349.00
(1,000.00)
1,273.52
(8,892.80)
3,768.31
6,461.77
(543.76)
480.00
2,427.00

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
รหัส
กิ จกรรม
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05

แผนกิ จกรรม
อนุมตั ิ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลเป็น
เกษตรอุตสาหกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาค
การเกษตร
โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและทายาท
เกษตรกร
โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหา
เกษตรกร
โครงการสื่อสารงานสภาฯ

67,500.00

9,000.00

9,000.00

16,382.00

16,382.00

-

-

1 ,702,322.08

8,000.00
-

รำยจ่ำย

คงเหลือ

65,113.00

-

8,960.00

-

16,382.00

-

-

-

24,000.00

-

1,698,901.26

3,420.82

ถือจ่ำย

67,500.00

16,000.00
รวม

งบประมำณ
ปรับโอน

24,000.00
1,702,322.08

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี งบประมาณประจาปีพ.ศ. 2560
รวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 งบจัดสรรจาก สกช. เป็นเงิน
1,685,940.08
บาท
งบจัดสรรเพิ่มเติม เป็นเงิน 16,382.00 บาท
รวมเป็นเงิน
1,702,322.08
บาท
ใช้จ่ายในเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
เป็นเงิน
1,698,901.26
บาท
คงเหลือ

3,420.82

บาท

หมายเหตุ :
1. จ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายเดือน กันยายน 2560

จานวนเงิน

2,725.56 บาท

2. ส่งคืนสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมในการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ วันที่ 6 - 8 ส.ค. 2560 จานวนเงิน
120
คงเหลือ
575.26

บาท
บาท
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