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15 ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1 ประวัติจังหวัดนนทบุรี 
   เมืองนนทบุรี มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 400 ปี ต้ังอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยามีคู
คลองน้อยใหญ่มากมาย เป็นเมืองเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมต้ังอยู่ท่ีต้าบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่งเป็นสวน
ผลไม้ท่ีขึ้นช่ือในสมัยนั้น ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรีเม่ือ พ.ศ.2092 ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
บ้านตลาดขวัญเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นสวนผลไม้ท่ีมีช่ือแห่ง หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ฝรั่งต่างชาติ
ท่ีได้เดินทางเข้ามาค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรี อยุธยาต่างก็ได้บันทึกเอาไว้ ดังปรากฏในจดหมายเหตุ
บันทึกการเดินทางของลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า “สวนผลไม้ท่ี
บางกอกนั้น (หมายถึงกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน) มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝ่ัง โดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง 4 ล้ี 
กระท่ังจรดตลาดขวัญ (TALACOUN) ท้าให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภค
กันนักหนา” (จดหมายเหตุลาลูแบร์) ปี พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้าย
เมืองไปทะลุวัดเขมา เพราะเดิมนั้นแม่น้้าเจ้าพระยาไหลวกเข้าแม่น้้าอ้อมมาทางบางใหญ่วกเข้าคลองบางกรวยข้าง 
วัดชลอ มาออกหน้าวัดเขมา เมื่อขุดคลองลัดแล้ว แม่น้้าก็เปล่ียนทางเดินไหลเข้าคลองลัดท่ีขุดใหม่ กลายเป็นแม่น้้า
เจ้าพระยาใหม่ดังปัจจุบันนี้เมื่อ พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่า แม่น้้าเปล่ียนทางเดินใหม่นั้น ท้า
ให้ข้าศึกประชิดพระนครได้ง่าย จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้้าอ้อมและโปรดเกล้าฯให้ย้ายเมือง
นนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้้าอ้อมด้วย ดังมีศาลหลักเมืองปรากฏอยู่ นอกจากป้อมท่ีปากแม่น้้าอ้อมแล้วเข้าใจว่าในสมัย
กรุงศรีอยุธยาคงจะได้มีการ สร้างป้อมไม้เอาไว้ท่ีบริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน เพราะปรากฏหลักฐานจาก
จดหมายเหตุรายวันของบาทหลวง เดอ ชัวซีย์ ผู้ซึ่งเดินทางร่วมมากับคณะราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ท่ีเข้ามา
เจริญทางพระราชไมตรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อ พ.ศ.2228 ว่า “เช้าวันนี้เราผ่านป้อมท่ีท้าด้วยไม้ 2 
ป้อม ป้อมหนึ่ง ยิงปืนเป็นการค้านับ 10 นัด อีกป้อมหนึ่ง 8 นัด ท่ีมีแต่ปืนครกเท่านั้น ดินปืนดีมากทีเดียว ป้อมทาง
ขวามือเรียกป้อมแก้ว และป้อมทางซ้ายมือเรียกป้อมทับทิม ณ ท่ีนี้เจ้าเมืองบางกอกก็กล่าวค้าอ้าลาและอ้างเหตุว่าได้

 

ส่วนที ่1 สภาเกษตรกรจงัหวัดนนทบรุี 

 

 

1. มารูจ้กัจงัหวดันนทบรุ ี

 



 
16 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

ควบคุมเรือขบวนมาส่งจน สุดแดนท่ีอยู่ในความปกครองของเมืองบางกอกแล้ว แล้วก็ลาท่านราชทูตกลับไป และในปี 
พ.ศ. 2230 เมื่อลาลูแบร์เป็นราชทูตเข้ามากรุงศรีอยุธยา ก็ได้กล่าวถึงป้อมไม้แห่งนี้ไว้ ด้วย โดยท่ีเขียนเป็นแผนท่ี
เอาไว้อย่างชัดเจนตามหลักฐานดังกล่าว จึงเข้าใจว่าป้อมแก้วคงต้ังอยู่ ณ บริเวณตลาดแก้ว ส่วนป้อมทับทิม เข้าใจว่า
คงต้ังอยู่ ณ บริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ
ให้ย้ายเมืองนนทบุรีไปต้ังท่ีปากคลองบางซื่อบ้านตลาดขวัญ และในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังศาลา
กลางเมืองขึ้นท่ีปากคลองบางซื่อ ฝ่ังซ้ายของแม่น้้าเจ้าพระยา จนถึงปี พ.ศ. 2471 รัชกาลท่ี 7 ทรงโปรดเกล้าฯให้
ย้ายศาลากลางมาต้ังท่ีราชวิทยาลัย บ้านบางขวาง ต้าบลบางตะนาวศรี ปัจจุบัน เป็น ท่ี ต้ังกองฝึกอบรม
กระทรวงมหาดไทยต้ังอยู่บนถนนประชาราษฎร์ สาย 1 อ้าเภอเมือง ริมแม่น้้ าเจ้าพระยา ตัวอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปตามอาคารประดับด้วยไม้ฉลุ ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา กรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็น
โบราณสถานแห่งหนึ่งและในปัจจุบันศาลากลางจังหวัดนนทบุรีได้ย้ายท่ีท้าการมาอยู่ท่ีถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัด
นนทบุรี ต้ังอยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร   
และปทุมธานี มีเนื้อท่ีประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งพื้นท่ีของจังหวัด
ออกเป็น 2 ส่วน เขตการปกครองแบ่งออกเป็น อ้าเภอเมืองนนทบุรี อ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางกรวย อ้าเภอบาง
ใหญ่ อ้าเภอบางบัวทองและอ้าเภอไทรน้อย 
  1.2 สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
     รูป“หม้อน้้าลายวิจิตร” หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งยึดถือเป็นอาชีพ
และมีช่ือเสียงมาช้านาน 
  1.3 ต้นไม้ประจ าจังหวัดนนทบุรี 
     “ต้นนนทรีบ้าน” 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดนนทบุรี 
 

ภาพที่ 2 ต้นไม้ประจ าจังหวัดนนทบุรี 
 



 
17 ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

  1.4 ค าขวัญของจังหวัดนนทบุรี 
“พระต้าหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา 
วัดเก่านามละบือ เล่ืองลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ” 

  1.5 ท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อ 
   จังหวัดนนทบุรี ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี นครปฐม 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร 
หรือ ประมาณ 388,987.5 ไร่ ต้ัง อยู่บนเส้นรุ้งท่ี 13 องศา 47 ลิปดา ถึงเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ เส้นแวง
ท่ี 100 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา34 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากน้้าทะเลปานกลาง เฉล่ีย 1.80 เมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  อ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอลาดหลุมแก้ว  

     และอ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
   ทิศใต้    ติดต่อกับ  เขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพ มหานคร (ฝ่ังธนบุรี) 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตดอนเมือง เขตหลักส่ี เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
           (ฝ่ังพระนคร) 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  อ้าเภอพุทธมณฑลและ อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3 อาณาเขตติดต่อ 

 



 
18 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

  1.6 สภาพพ้ืนท่ี/ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้้าเจ้าพระยาแบ่งพื้นท่ีของจังหวัดออกเป็น 2 
ส่วน คือ ฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตกมีคูคลองท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีเกิดจากการขุดในสมัยต่างๆเป็น
จ้านวนมาก คลองแต่ละสายสามารถเช่ือมต่อกันและสานเส้นทางสัญจรไปมาหาสู่และติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน 
ต้าบลและจังหวัด ท้าให้เกิดเป็นย่านชุมชนหนาแน่นขึ้นตามริมน้้าเจ้าพระยาและริมคลองต่างๆ ส่วนพื้นท่ีของจังหวัด
ในบางอ้าเภอ ซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้และมีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯก็ค่อยๆเปล่ียนแปลงเป็นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน 
นอกจากนี้อ้าเภอของจังหวัดนนทบุรียังเป็นท่ีรองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจจากกรุงเทพฯ 
โดยเฉพาะพื้นท่ีบางส่วนของอ้าเภอเมืองนนทบุรี อ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางกรวย อ้าเภอบางใหญ่ และอ้าเภอบาง
บัวทอง ท้าให้มีการจัดสรรพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงท้าให้มี
ความต้องการใช้น้้าจากท่ีอยู่อาศัยและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ จังหวัดนนทบุรีมีพื้นท่ีท้ังหมด 388,939 ไร่ 
โดยมีพื้นท่ีการเกษตร ประกอบด้วยข้าวนาปี พืชผัก สวนผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ จ้านวน 105,034.88 ไร่ พื้นท่ี
ท่ีอยู่ในเขตชลประทานจ้านวน 208,862 ไร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.7 ลักษณะภูมิอากาศ  
 จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดิน
เพียงเล็กน้อยสภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่้าเสมอตลอดพื้นท่ี อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดปี 27.0 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต้่าสุดเฉล่ีย 19.4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้้า ฝนท้ังปี
ประมาณ 1,929.7 มิลลิเมตร 

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงอ าเภอในจังหวัดนนทบุรี 
 



 
19 ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

  1.8 ข้อมูลด้านการปกครองของจังหวัดนนทบุรี  
   จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครอง (อาณาเขต เขตการปกครอง โครงสร้างบริหารราชการส่วน
ภมูิภาค 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) 
 

 
อ าเภอ 

เขตปกครอง  
ขนาดพื้นที ่
(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

เมืองนนทบุรี 10 26 1 1 1 3 77.09 
ปากเกร็ด 12 51 1 - 1 6 89.02 

บางบัวทอง 8 73 - 2 - 6 116.44 
บางกรวย 9 41 - 1 3 3 57.41 
บางใหญ่ 6 69 - - 5 3 96.40 
ไทรน้อย 7 68 - - 1 7 186.02 

รวมทั้งสิ้น 52 328 2 4 11 28 622.38 
 
 

         1.8.2 ข้อมูลประชากรและครัวเรือน 
     พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้้าเจ้าพระยา มีคูคลองท้ังตาม
ธรรมชาติและท่ีขุดขึ้นมาใหม่เป็นจ้านวนมากเช่ือมโยงติดกัน โดยท่ัวไปพื้นท่ีของจังหวัดส่วนท่ีอยู่ห่างจากแม่น้้าและ
ล้าคลองจะเป็นสวนและไร่นาซึ่งมักจะเกิดน้้าท่วมเสมอ แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีของจังหวัดในบางอ้าเภอท่ีมีเขตติดต่อ
กับกรุงเทพมหานครเริ่มมีการเปล่ียนแปลงเป็นท่ีอยู่อาศัยของประชาชนท่ีอพยพมาจากทุกภาคของประเทศและ
บางส่วนของบางอ้าเภอยังเป็นท่ีรองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นท่ีบางส่วนของอ้าเภอเมือง
นนทบุรี อ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบางบัวทอง ซึ่งมีการจัดสรรท่ีดินและการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมข้ึนอย่างหนาแน่น  
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(ตารางที่ 2 ) 
 

อ าเภอ จ านวน ขนาดพื้นที ่
(ตร.กม) ต าบล หมู่บ้าน ศบกต. ประชากร ประชากร

เกษตร 
ครัวเรือน ครัวเรือน 

เกษตรกร 
เมืองนนทบุรี 10 26 4 364,543 3,141 202,565 2,348 77.018 
บางกรวย 9 41 9 132,881 3,597 66,635 1,643 57.408 

บางบัวทอง 8 73 7 273,232 4,351 137,639 2,939 116.439 
ไทรน้อย 7 68 7 65,516 8,309 29,396 4,102 186.017 
ปากเกร็ด 12 51 7 246,212 3,885 150,675 2,113 89.023 
บางใหญ่ 6 69 6 147,351 5,584 80,629 2,845 96.398 

รวม 52 328 40 1,229,735 28,867 667,539 15,990 622.303 
 

  1.9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 1.9.1 แหล่งน้ า 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ 
        จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตก พื้นท่ีส่วนใหญ่จึงเป็นท่ีราบลุ่ม มีคูคลองธรรมชาติและท่ีขุดขึ้นใหม่เป็นจ้านวนมาก 
คลองมีท้ังระยะทางส้ันและระยะทางยาวเช่ือมต่อกัน ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาและเอื้ออ้านวยต่อการเกษตร
ในพื้นท่ีต่างๆ แหล่งน้้าท่ีส้าคัญ มีดังนี้ 
       - แม่น้้าเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่ อ.ปากเกร็ด ผ่าน อ.เมืองนนทบุรีและ 
เข้าสู่กรุงเทพมหานคร ตามล้าดับ 
      - คลองอ้อมหรือแม่น้้าอ้อม แยกจากแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณหมู่ท่ี 9 ต.บางศรีเมือง ไหล
ผ่าน ต.บางศรีเมือง ต.ไทรม้า ต.บางรักน้อย ต.บางกร่าง ไหลไปยัง อ.บางใหญ่ ผ่านไป อ.บางกรวย และไปบรรจบ
แม่น้้าเจ้าพระยาอีกครั้ง 
      - คลองบางไผ่ เป็นคลองซอยแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ท่ี 4 ต.บางไผ่ ไหลไป                
ต.บางสีทอง ของ อ.บางกรวย 
      - คลองบางรักน้อย เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อมไปส้ินสุดท่ี  ต.บางรักน้อยและ                
อ.เมืองนนทบุรี 
      - คลองวัดแดง เป็นคลองซอยแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ท่ี 1 ต.ไทรม้า 
     - คลองบางกร่าง เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อม ไหลผ่าน ต.บางศรีเมืองไปส้ินสุดใน                
ต.บางกร่าง 
     - คลองบางเขนและคลองต่างๆ ซึ่งแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยาไหลไปทางฝ่ังตะวันออกของ
แม่น้้า ซึ่งเป็นเขตเทศบาล 
     แหล่งน้ าใต้ดิน 
     แหล่งน้้าใต้ดินของจังหวัดนนทบุรี มีระดับความลึกส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  10-45 เมตร 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
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     - ประเภทให้ปริมาณน้้าน้อยพบใน อ.ไทรน้อย อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย โดยท่ัวไป
เป็นแหล่งน้้าใต้ดินท่ีมีคุณภาพดี อัตราการไหล 1-30 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง แต่ในบางพื้นท่ีคุณภาพน้้าปานกลาง
เนื่องจากมีตะกอนของสนิมเจือปนอยู่ 
     - ประเภทให้ปริมาณน้้ามากพบใน อ.บางกรวย อ.เมือง และ อ.ปากเกร็ด อัตราการไหล 
50-200 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง บางพื้นท่ีพบว่าเป็นน้้ากร่อยและมีสนิมเหล็กเจือปนอยู่ 
  แหล่งน้ าชลประทาน  
   พื้นท่ีชลประทานในเขตจังหวัดนนทบุรีกระจายอยู่ ท้ัง 6 อ้าเภอ รวมจ้านวนท้ังส้ิน 
208,862 ไร่ พื้นท่ีเกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีประมาณร้อยละ 80 อยู่ในเขตพื้นท่ีชลประทาน มีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับแหล่งน้้าชลประทานในเขตจังหวัดนนทบุรี จ้านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
   1. โครงการชลประทานนนทบุรี พื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์ประกอบด้วยพื้นท่ีบางส่วนของ
อ้าเภอบางบัวทอง อ้าเภอบางใหญ่ และอ้าเภอบางกรวย รวมพื้นท่ี 26,000 ไร่ 
   2. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระยาบันลือ พื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์ประกอบด้วย พื้นท่ี
บางส่วนของอ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางบัวทอง และอ้าเภอไทรน้อย รวมพื้นท่ี 87,262 ไร่ 
   3. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล พื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์ประกอบด้วย พื้นท่ี
บางส่วนของอ้าเภอบางกรวย อ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบางบัวทอง และอ้าเภอไทรน้อย รวมพื้นท่ี 95,600 ไร่ อ้าเภอท่ี
มีพื้นท่ีชลประทานมากท่ีสุดคือ อ้าเภอไทรน้อย จ้านวน 90,910 ไร่ 
   4. โครงการก่อสร้าง 1-2/11 รับผิดชอบด้านการก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่างๆ
ก่อสร้างทางชลประทาน โครงการตามพระราชด้าริ โครงการพิเศษและการชลประทานประเภทต่างๆ เพื่อจัดหา
แหล่งน้้าให้แก่พื้นท่ีนอกเขตชลประทาน และจัดท้าระบบป้องกันบรรเทาภัยจากน้้า 
 

 
 

อ าเภอ 
 
 

พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

โครงการชลประทาน
นนทบุรี 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระยา

บรรลือ 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระพิมล 

รวมทั้งสิ้น 

เมืองนนทบุรี - - - - 

บางกรวย 8,619 - 11,600 20,219 

ปากเกร็ด - 3,537 - 3,537 
บางบัวทอง 4,175 24,715 18,700 47,590 

บางใหญ่ 13,206 - 33,400 47,606 

ไทรน้อย - 57,010 31,900 90,910 
รวม 26,000 87,262 95,600 208,862 

 
ที่มา : ข้อมูลจากโครงการชลประทานนนทบุรี โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
        พระพิมล ปี 2560 
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 1. โครงการชลประทานนนทบุรี มีพื้นท่ีชลประทานรวมจ้านวน 26,000 ไร่ ประกอบด้วย 
3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอบางบัวทอง อ้าเภอบางใหญ่ และอ้าเภอบางกรวย จ้านวน 7 ต้าบล ต้าบลท่ีมีพื้นท่ี
ชลประทานมากท่ีสุดคือต้าบลบางม่วง 
 

อ าเภอ ต าบล พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

บางบัวทอง บางรักใหญ่ 4,175 
บางใหญ่ 

 
 

บางเลน 4,375 

เสาธงหิน 3,297 

บางม่วง 5,534 

บางกรวย 
 
 

บางคูเวียง 2,628 
บางขุนกอง 3,766 

บางขนุน 2,225 
รวม 7 26,000 

 
 2. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระยาบันลือ มีพื้นท่ีชลประทานรวมจ้านวน 87,262 ไร่ 
ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางบัวทอง และอ้าเภอไทรน้อย จ้านวน 11 ต้าบล ต้าบลท่ีมี
พื้นท่ีชลประทานมากท่ีสุดคือต้าบลไทรใหญ่ 
 

อ าเภอ ต าบล พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 
ปากเกร็ด 

 
บางตะไนย ์ 637 
คลองข่อย 2,900 

บางบัวทอง 
 
 

ล้าโพ 4,760 
ละหาร 8,255 

บางบัวทอง 10,850 
พิมลราช 850 

ไทรน้อย 
 
 
 
 

ราษฎร์นิยม 13,440 
คลองขวาง 10,980 
ไทรใหญ่ 19,685 
ไทรน้อย 8,030 
ขุนศรี 6,875 

รวม 11 87,262 
 

 

 3. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล มีพื้นท่ีชลประทานรวมจ้านวน 95,600 ไร่ 
ประกอบด้วย 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอไทรน้อย อ้าเภอบางบัวทอง อ้าเภอบางใหญ่ และอ้าเภอบางกรวย จ้านวน 16 
ต้าบล ต้าบลท่ีมีพื้นท่ีชลประทานมากท่ีสุด คือ ต้าบลบ้านใหม่ 
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อ าเภอ ต าบล พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 
ไทรน้อย 

 
 
 

ขุนศรี 6,100 
ไทรน้อย 3,400 

ทวีวัฒนา 12,000 

หนองเพรางาย 10,400 
บางบัวทอง 

 
 
 

พิมลราช 4,000 

โสนลอย 200 

บางรักพัฒนา 6,500 
บางคูรัด 8,000 

บางใหญ่ บ้านใหม่ 18,400 
บางแม่นาง 6,000 
บางม่วง 3,000 
เสาธงหิน 3,000 
บางใหญ่ 3,000 

บางกรวย 
 
 

ศาลากลาง 7,700 
ปลายบาง 3,100 
บางคูเวียง 800 

รวม 16 95,600 
 
 1.9.2 การชลประทาน 
   คลองส่งน้้าเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรท่ีส้าคัญ 
     - คลองบางขุนศรี รับน้้าจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านประตูระบายน้้าขุนศรีผ่านเข้า
คลองแยกในพื้นท่ีต้าบลไทรใหญ่ และต้าบลราษฎร์นิยม 
     - คลองลากฆ้อน ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต้าบลราษฎร์นิยม 
     - คลองพระพิมล รับน้้าจากคลองญี่ปุ่นใต้ ในจังหวัดนครปฐม มีประตูเก็บกักน้้าอยู่ ท่ี
อ้าเภอบางบัวทองก่อนปล่อยลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยา จ่ายน้้าครอบคลุมพื้นท่ีอ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบางบัวทอง นับว่า
เป็นคลองชลประทานสายหลักของจังหวัด 
     - คลองบางใหญ่ รับน้้าบางส่วนจากคลองโยงของจังหวัดนครปฐม 
     - คลองมหาสวัสด์ิ เป็นคลองชลประทานมีอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดนนทบุรี มีประตูน้้า
ฉิมพลี ช่วยเก็บกักระบายน้้า ใช้ในเขตพื้นท่ีอ้าเภอบางกรวยทั้งหมด 

 บ่อบาดาล 
   บ่อบาดาลท่ีได้รับอนุญาตจากส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
นนทบุรี ปี 2530 จ้านวน 1147 บ่อ ส่วนใหญ่จะเป็นบ่อบาดาลท่ีใช้ในธุรกิจโรงงานจ้านวน 95 บ่อ รองลงมา คือ 
อุปโภคบริโภคจ้านวน 14 บ่อ และใช้ส้าหรับการเกษตรมีจ้านวน 5 บ่อ 
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ตารางแสดงจ านวนบ่อบาดาลจ าแนกตามประเภทการใช้งานปี 2560 
 

ประเภท จ านวนบ่อบาดาล (บอ่) 
เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย รวม 

อุปโภค-บริโภค 1 - 1 - 2 10 14 
ธุรกิจ 7 6 5 2 12 63 95 

เกษตร - - 1 1 - 3 5 
รวม 8 6 7 3 14 76 114 

 

ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี 
 

 1.9.3 ทรัพยากรที่ดิน 
    จังหวัดนนทบุรี มีการจ้าแนกการใช้ท่ีดินแตกต่างกันออกไปจากการศึกษาการใช้สภาพท่ีดินตาม
คุณสมบัติของท่ีดินแล้วพบว่า ทรัพยากรดินของจังหวัดนนทบุรี เป็นดินท่ีราบลุ่ม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับ
การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวและท้าสวนผลไม้ ซึ่งสามารถจ้าแนกลักษณะดินออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
     ‣ กลุ่มดินนา เป็นพื้นท่ี
ลุ่มมีน้้าท่วมขังบนผิวดิน ส่วนมากมีลักษณะดิน
เป็นดินเหนียวจึงมีการระบายน้้าเลว ดินกลุ่มนี้มี
ประมาณ ร้อยละ 58 ของพื้นท่ีจังหวัด 
     ‣ กลุ่มดินไร่ มีลักษณะ
โครงสร้างเป็นดินเหนียวเช่นเดียวกับกลุ่มดินนา 
แต่มีความลาดชันของพื้นท่ีมากกว่า ดินกลุ่มนี้มี
ประมาณ ร้อยละ 33 ของพื้นท่ีจังหวัด 
     ‣ กลุ่มดินที่มีสภาพเป็น
กรด มีลักษณะเป็นดินเหนียวเช่นกัน การระบาย
น้้าเลว และน้้าผิวดินระบายได้ช้า ความอุดม
สมบูรณ์ของแร่ธาตุต้่า ดินกลุ่มนี้มีประมาณ ร้อย
ละ 13 ของพื้นท่ีจังหวัดทรัพยากรท่ีดินจังหวัด
นนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเกษตรกรรมปัญหาท่ีส้าคัญ คือ การ
ใช้ประโยชน์ท่ี ดินไม่เหมาะสม  เนื่องจากมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูงรวมท้ังมีการ
ขยายตัวของแหล่งท่ีอยู่อาศัย  จึงท้าให้มีการ
สูญเสียพื้นท่ีทางการเกษตรกรรม เนื่องจากมีการ
น้าพื้นท่ีดังกล่าวไปท้าบ้านจัดสรร อาคารชุด และ
โรงงานต่างๆ เพราะได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ท่ีสูงกว่า 
 ภาพที่ 5 แผนที่กลุ่มชุดดิน 
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 1.9.4 ทรัพยากรป่าไม้ 
    จังหวัดนนทบุรี มีพื้นท่ี 388,939 ไร่ พบว่าไม่มีพื้นท่ีป่าไม้สงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 
ดังนั้น จึงเป็นผลท้าให้พื้นท่ีสีเขียวเกษตรกรรมหรือสีเขียวท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของ
เมือง มีจ้านวนน้อยหรือแทบจะไม่มี ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากพื้นท่ีมีจ้ากัดและส่วน
ใหญ่ถูกน้าไปใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ท้าการเกษตรและสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 1.9.5 สิ่งแวดล้อม 
    จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล มีการเจริญเติบโต ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มากรวมทั้งมีประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 
โดยเฉล่ียประมาณวันละ 900 ตัน (ปี พ.ศ.2552) และปัญหาน้้าเสียจากแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่มี
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 1.9.6 ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดนนทบุรี 
    การใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของเมืองในรูปแบบการกระจายตาม
เส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีเช่ือมโยงกับกรุงเทพมหานคร การพัฒนาของพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี มี
การพัฒนารูปแบบความเป็นเมืองท่ีเข้มข้น เนื่องมาจากการพัฒนาต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานคร ตามแนวถนนงาม
วงศ์วานและถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีพื้นท่ีพาณิชยกรรม เกาะตัวตามถนนท้ัง 2 เส้น และจากการท่ีมีแม่น้้าเจ้าพระยา
ตัดผ่านพื้นท่ีโดยแบ่งพื้นท่ีจังหวัดเป็น 2 ฝ่ังคือฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตก โดยมีถนนรัตนาธิเบศร์ (สะพานพระนั่ง
เกล้า) ถนนนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) และถนนชัยพฤกษ์ (สะพานพระราม 4) เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเพิ่ม
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชนท้ัง 2 ฝ่ัง จึงเป็นผลท้าให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินฝ่ังตะวันตกของจังหวัดมี
การเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่จากพื้นท่ี เกษตรกรรม เป็นพื้นท่ีเพื่อการอยู่อาศัย ตลอดจน
กิจกรรมทางธุรกิจการค้าท่ีตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว 
     ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในจังหวัดนนทบุรี 
     ‣ จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพทางด้านพื้นท่ีต้ังท่ีอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีความเช่ือมโยง
ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าพื้นท่ีมีความเช่ือมต่อกันเป็นพื้นท่ีเมืองเดียวกัน โดยมี
การใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีความหลากหลายในส่วนของพื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย  รวมถึงการมีโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีต่อเนื่องกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญขึ้นอย่างมาก 
     ‣ พื้นท่ีของจังหวัดนนทบุรีมีสภาพพื้นท่ีและแหล่งน้้าท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ท้าให้ประชากรของจังหวัดนนทบุรีมีพื้นฐานอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  โดยพื้นท่ี
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี 
     ‣ การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัยของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพมาก เนื่องจากอยู่
ติดกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งงานท่ีส้าคัญระดับประเทศ รวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีค่อนข้างสมบูรณ์
และ สภาพของเมืองด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีดีจึงเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยช้ันดี    
     แนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดินในจังหวัดนนทบุรี 
     ‣ จากการท่ีพื้นท่ีเมืองโดยส่วนใหญ่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลดึงดูดให้ประชากร                
เพิ่มความหนาแน่นขึ้น จากการเพิ่มข้ึนของประชากรท้ังในจังหวัดและรองรับประชากรจากกรุงเทพมหานคร จึงท้า
ให้พื้นท่ีเมืองเกิดความหนาแน่นและมีการขยายตัวไปในพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ีเมือง ในพื้นท่ีทางทิศตะวันตกของจังหวัด
นนทบุรีเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเกิดแนวโน้มด้านการขยายตัวของเมืองมาทางทิศตะวันตกของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรมและชนบทอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี เรื่องการเป็นที่อยู่อาศัยช้ันดี จึงมีแนวโน้ม
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ท่ีจะเกิดชุมชนท่ีพักอาศัยเพิ่มขึ้นอีกมาก ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเมืองควรได้รับการวางแผนและบริหารจัดการให้
เกิดในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
     ‣ การใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านอุตสาหกรรมในภาพรวม  มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลให้การ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วยและอาจคงไว้ในกิจกรรมหรือประเภท
อุตสาหกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตรท่ีจะสามารถคงอยู่ได้ด้วยการบริหารจัดการในอนาคต แนวโน้มในด้านอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเท่ียวจะเพิ่มขึ้นทดแทนในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อรองรับประชากรท่ีจะเพิ่มขึ้นและการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดนนทบุรี 
     ‣ การใช้ประโยชน์ท่ีดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์
ท่ีดินเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยมากขึ้น รวมทั้งการเป็นพื้นท่ีรองรับการบริการด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย 
     ‣ การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณโครงการรถไฟฟ้า มีแนวโน้มปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์
ท่ีดินเพื่อการพาณิชยกรรมมากขึ้น รวมท้ังท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีความหลากหลายใน
กิจกรรมต่างๆ ตามไปด้วย จึงจ้าเป็นจะต้องวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและควบคุมกิจกรรม ท่ีไม่เหมาะสมต่อ
ชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี  2557-2560    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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  1.10 ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี 
    1.10.1 ด้านการเกษตร 
             พื้นที่การเกษตรของจังหวัดนนทบุรี แบ่งพื้นท่ีการปกครองเป็น 6 อ้าเภอ มีเนื้อท่ี 388,939 ไร่ 
ซึ่งพื้นท่ีการเกษตรในอ้าเภอไทรน้อยมากท่ีสุด 73,436 ไร่ และอ้าเภอเมืองนนทบุรีมีพื้นท่ีการเกษตรน้อยท่ีสุด 2,422 ไร่ 
ชนิดการเกษตรในจังหวัดนนทบุรีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 219,012 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.31 และเนื้อท่ีใช้ประโยชน์
นอกการเกษตร 169,927 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.69 เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในการท้านามากท่ีสุดถึง 163,300 
ไร่ รองลงมาสวนผักและไม้ดอกมีพื้นท่ีการเกษตร 14,586 ไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นมีพื้นท่ีการเกษตร 14,288 ส้าหรับ
ครัวเรือนเกษตรกรมากท่ีสุดในอ้าเภอไทรน้อย จ้านวน 3,953 ครัวเรือน รองลงมาอ้าเภอบางใหญ่ จ้านวน 2,667 
ครัวเรือน และครัวเรือนเกษตรกรน้อยท่ีสุดในอ้าเภอบางกรวย จ้านวน 1,513 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีพืช
เศรษฐกิจท่ีส้าคัญ 20 อันดับแรก จัดอันดับตามเนื้อท่ีเพาะปลูก  
 

พืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญปี 2560 
 

ชนิดพืช เนื้อที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 
1. ข้าวนาปรัง 82,439 59,263,715 823 
2. ข้าวนาปี 80,861 67,029,094 829 
3. กล้วยน้ าว้า 3,896 827,174 464 
4. ทุเรียน 2,805 - - 
5. ผักกาดหอม 2,630 1,460,730 604 
6. ไม้ประดับกระถางอื่นๆ 2,437 255,360 206 
7. กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 2,070 2,377,360 1,149 
8. มะม่วง 1,924 663,410 763 
9. ผักกวางตุ้ง 1,839 945,140 611 
10. ไม้ดอกเมืองหนาวอื่นๆ 1,650 5,000 9 
11. คะน้า 1,604 856,194 633 
12. กล้วยหอม 1,360 62,180 195 
13. มะพร้าว 1,108 179,312 336 
14. ผักคึ่นฉ่าย 1,000 24,200 30 
15. ไม้ช าถุงอื่นๆ 1,000 50,000 100 
16. บัวหลวง 916 949,900 1,037 
17. ผักบุ้งจีน 828 519,300 671 
18. มะนาว 737 28,370 350 
19. มะละกอ 542 19,410 76 
20. สร้อยทอง 528 37,500 107 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรออนไลน์ 
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   1.10.2 ด้านการปศุสัตว์ ปศุสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ แพะ แกะ โคเนื้อ โคนม สุกร 
กระบือ สัตว์ปีกและอื่นๆ ท้ังหมด 235,681 ตัว โดยสัตว์ปีกเป็นสัตว์ท่ีมีการเล้ียงเป็นจ้านวนมากท่ีสุด จ้านวน 
230,034 ตัว รองลงมาได้แก่ แพะ แกะ จ้านวน 3,438 ตัว คิด และรองลงมา โคเนื้อ กระบือ จ้านวน 1,908 ตัว 
และสุกร จ้านวน 174 ตัว คิด ตามล้าดับซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์มีจ้านวน 2,546 ราย และมีพื้นท่ี
ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์ จ้านวน 107.50 ไร่ 
  
 

 

 
ชนิดสัตว์ 

 

 
จ านวน (ตัว) 

 
เกษตรกร (ราย) 

1. โคเนื้อ 1,779 204 
2. โคนม - - 
3. กระบือ 129 22 
4. สุกร 174 6 
5. ไก ่ 93,250 1,792 
6. เป็ด 136,784 298 
7. แพะเนือ้ 2,015 116 
8. แพะนม 1,125 71 
9. แกะ 298 21 
10. ม้า 23 7 
11. กวาง 36 2 
12. หมูป่า 68 7 
1. โคเนื้อ 1,779 204 
2. โคนม - - 
3. กระบือ 129 22 
4. สุกร 174 6 
5. ไก ่ 93,250 1,792 

 

 
  1.10.3 ด้านการประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ปลานิล ปลาช่อน ปลา
สวาย ปลาดุก และอื่นๆโดยอ้าเภอไทรน้อยมีเนื้อท่ีการเล้ียงสัตว์น้้าจ้านวนมากท่ีสุด จ้านวน 1,742.94 ไร่ รองลงมา
อ้าเภอบางบัวทอง มีเนื้อท่ีเล้ียงสัตว์น้้า จ้านวน 1,035.82 ไร่ และอ้าเภอเมืองนนทบุรีมีเนื้อท่ีการเล้ียงสัตว์น้้าน้อย
ท่ีสุด จ้านวน 21.75 ไร่ ตามล้าดับ 
 
 
 
 
 
 

 



 
29 ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

อ าเภอ เนื้อที่ (ไร่) เกษตรกร (ราย) หน่วยเลี้ยง 
เมืองนนทบุรี 21.75 21 40 
บางกรวย 404.25 163 250 
บางบัวทอง 1,035.82 488 964 
ไทรน้อย 1,742.94 1,030 1,373 
ปากเกร็ด 282.60 167 236 
บางใหญ่ 780.88 363 630 

 

 
 1.10.4 ด้านสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี อ้าเภอบางบัวทองมีกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพมากท่ีสุด จ้านวน 15 กลุ่ม สมาชิก 231 ราย และกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้้าน้อยท่ีสุด จ้านวน 1 กลุ่ม 
สมาชิก 20 รายตามล้าดับ  

 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรออนไลน์    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ าเภอ 

 

กลุ่มธรรมชาต ิ
 

กลุ่มนติิบคุคล 
 

กลุ่มกจิกรรม กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มแมบ่้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ า 
กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก 

เมืองนนทบุรี 10 486 6 211 4 101 2 33 3 272 0 0 

บางกรวย 1 12 5 95 4 135 9 112 0 0 0 0 

บางใหญ ่ 0 0 10 323 6 111 6 112 0 0 0 0 

บางบัวทอง 15 231 9 146 5 121 6 122 3 107 1 20 

ไทรน้อย 0 0 7 87 13 318 11 163 0 0 0 0 

ปากเกร็ด 2 42 3 47 1 15 4 79 8 224 0 0 

รวม 28 771 40 909 33 801 38 621 14 603 1 20 
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ภาพที่ 7 แผนที่จังหวัดนนทบุรี 
 



 
31 ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 

  2.1 ประวัติความเป็นมา  
  ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 19  
พฤศจิกายน 2553 เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต แปรรูป และการตลาด อีกท้ังเพื่อ
ต้องการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรมีการร่วมกลุ่มในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อจะได้มีการจัดการภาคเกษตรกรรมไทย
ได้อย่างเป็นระบบยกคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องให้
เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ้านาจด้านการปฏิบัติด้านการเกษตรกรรม  
อันไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่ งยืนในอนาคตตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส้านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ตามมาตรา 20 เป็นหน่วยงานของรัฐ
มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น) 
ส้าหรับจังหวัดมีสภาเกษตรกรจังหวัดและส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. มารูจ้กัสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุ ี
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  2.2 อ านาจหน้าท่ี  
    1. อ านาจหน้าท่ีของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  
  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 สภาเกษตรกรจังหวัดมีอ้านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
  (1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 
  (2) ประสานนโยบายและการด้าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ 
  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรใน
จังหวัด  ในรูปแบบต่างๆ 
  (4) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผน
แม่บทเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป 
  (5) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุว
เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
  (6) เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ี เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม 
รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
  (7) ให้ค้าปรึกษาและข้อแนะน้าแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 
  (8) แต่งต้ังคณะท้างานเพื่อด้าเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (9) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 

    2. อ านาจหน้าท่ีของส านักสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  
   ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 38  ให้จัดต้ังส้านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดข้ึน เรียกโดยย่อว่า “สกจ.” มีอ้านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (1) รับผิดชอบงานด้านธุรการและท้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (2) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการด้าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (3) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรม
จังหวัด และการด้าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (4) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
   (5) ประสานการด้าเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (6) จัดท้ารายงานประจ้าปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
 

    3. วิสัยทัศน์  
   สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเป็นสถาบันของเกษตรกร มุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกรรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  4. พันธกิจ 

               1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด โดยผลิต
เกษตรกรรมคุณภาพและผลิตอาหารท่ีปลอดภัย 
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สภาเกษตรกรจงัหวดั 

สมาชกิจ านวน  21  คน  

               2. ประสานนโยบายและการด้าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิ จัย 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ 
               3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรใน
จังหวัด  ในรูปแบบต่างๆ 
               4. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุว
เกษตรกร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
               5. เสนอนโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ท้ังราคา
ผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
               6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปกป้อง คุ้มครองอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัด
นนทบุรี 
 

  2.3 โครงสร้างองค์กร 
    1. โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ก้าหนดในมาตรา ดังนี้ 
             มาตรา 31 ให้มสีภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย 
   1) สมาชิกท่ีได้รับการเลือกต้ัง จ้านวนสิบหกคน ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีจ้านวนอ้าเภอ
มากกว่าสิบหกอ้าเภอ  ให้เพิ่มจ้านวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจ้านวนของอ้าเภอ 
   2) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้าน
เกษตรกรรม จ้านวนห้าคน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนให้ส้านักงานจัด
ให้มีการเลือกต้ังเพื่อให้ได้สมาชิกตาม (1) และการเลือกเพื่อให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
             มาตรา 32 เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัดมีสมาชิกครบถ้วนตามมาตรา 31 แล้ว ให้เลขาธิการประกาศ
รายช่ือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษาภายในเวลาสิบห้าวัน 
  มาตรา 34 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

สมาชกิทีไ่ด้จากการเลอืกตัง้ 

จ านวน  16  คน 

 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิ

จ านวน  5  คน 



 
34 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

   1)  เป็นเกษตรกรท่ีมีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัด 
   2)  มีสัญชาติไทย 
   3)  มีอายุไม่ต้่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
               4)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) 
             มาตรา 35 สภาเกษตรกรจังหวัดมีปรานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีประกาศรายช่ือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 32 ให้ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้
มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อเลือกประธานละรองปรานสภา
เกษตรกรจังหวัดแต่ละแห่งให้น้าความในมาตรา 15 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา 36 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอ้านาจหน้าท่ีด้าเนินกิจการของสภาเกษตรกรจังหวัด
มอบหมายและปฏิบั ติหน้าท่ีแทนเมื่อปรานสภาเกษตรกรจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบั ติหน้าท่ี ได้ 
  มาตรา 37 ให้น้าความในมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 17 และมาตรา 19 มาบังคับใช้
กับสภาเกษตรกรจังหวัดโดยอนุโลม 
 

    2. โครงสร้างส านักสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ (1อัตรา)                         - หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (1อัตรา) 
        - เจ้าพนักงานธุรการ (1อัตรา)                             - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
           (1อัตรา) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- หัวหน้าส่วนขับเคล่ือนและการมีส่วนร่วม (1 อัตรา)       - หัวหน้าส่วนประเมินผลและก้ากับฯ   
       (1อัตรา)  

ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุ ี

 

หวัหนา้ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุ ี

 

ฝา่ยอ านวยการ 
 

สว่นยทุธศาสตรก์ารเกษตร 

 

สว่นขบัเคลือ่นและการมสีว่นรว่ม 
 

สว่นประเมนิผลและก ากบัการบรหิารจัดการทีด่ี 



 
35 ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

 - นักวิชาการเกษตร (1 อัตรา)                                  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
          (1อัตรา) 
 3.บทบาทหน้าท่ีของส านักงาน 
 

 1) ฝ่ายอ านวยการ ปฏิบัติงานสารบรรณของส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ด้าเนินการเกี่ยวกับ
งานช่วยอ้านวยการและเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด จัดท้ารายงานประจ้าปีของสภาเกษตรกรจังหวัด ศึกษา 
วิเคราะห์ และประสานการจัดท้าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ รวมท้ังติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ด้าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การ
บริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะของส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ด้าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส้านักงานและสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย แผนพัฒนา
เกษตรกร ตลอดจนการด้าเนินงานของส้านักงานและสภาเกษตรกรจังหวัด ด้าเนินการเกี่ยวการสรรหาสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดและประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

  2) ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมท้ังราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรม ประสาน
นโยบายและการด้าเนินงานระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน  
ศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบฐานข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้ด้านการเกษตรและท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

  3) ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์และจัดท้าแนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ ศึกษา
และวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
และยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน ศึกษา 
วิเคราะห์  ด้าเนินการส่งเสริมประสาน สนับสนุน สร้างความข้าใจในการด้าเนินการตามแผนแม่บท และรายงานสรุป
เกีย่วกับการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
 

  4) ส่วนประเมินผลและก ากับการบริหารจัดการที่ดี ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการ
ด้าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์และติตามประเมินผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนแม่บท
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ติดตาม ประเมินผล และจัดท้ารายงานเกี่ยวกับการก้ากับดูแลการบริหารจัดการท่ีดีของ
ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 
36 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

 4. สมาชิก/อัตราก าลัง 
           1) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ปี 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีมีสมาชิกท้ังหมด 
21 คน 
 

  
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              2) อัตราก าลังส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  
(9 อัตรา) ปัจจุบัน 6 อัตรา จ้างเหมาพนักงาน 2 อัตรา (นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายสอาด    เมีย้นแมน้ 

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุ ี 

คนที ่1 

นายสบืพงษ ์  จติวมิลนมิติ 

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุ ี 

คนที ่2 

สภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุ ีจ านวน 18 คน  

(รวมประธานและรองประธาน) รวมจ านวน 21 คน  

นายธาดา    เอีย่มอ่ า 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุ ี

นายสทุธชิยั    สทุธวิราภริกัษ์ 

หวัหนา้ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุ ี

 

1.ฝา่ยอ านวยการ (3 อตัรา) 

- นางอุษา ภู่กลิน่ 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

- นางสาวอัณศยา เชื่องสนัเทียะ 

เจ้าพนักงานธุรการ 

- นายชิตชานนท์ กุง้กลางดอน 

พนักงานขบัรถยนต ์

 
 

 

2.สว่นยทุธศาสตรก์ารเกษตร (2 อตัรา) 

- (ว่าง)- 

หัวหน้าส่วนยทุธศาสตร์การเกษตร 

- นางสาวรตันาภรณ์ จุ้ยนวล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏบิัติการ 

 
 

 

3.สว่นขบัเคลือ่นและการมสีว่นรว่ม (2 

อตัรา) 

ว่าที ่ร.ต.เอนก สิงหากุล 

หัวหน้าส่วนขับเคล่ือนและการมีส่วนร่วม 

- นางสาวสุธิดา สะเลมัน 

นักวิชาการเกษตร (จ้างเหมา) 

 
 

4.สว่นประเมนิผลและก ากบัฯ (2 อตัรา) 

- (ว่าง)- 

หัวหน้าส่วนประเมินผลและก ากับฯ 

- นางสาวศิริรัตน ์อาจหยุด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏบิัติการ 

 

 

 
 



 
37 ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

 3. แผนงาน/โครงการ การด้าเนินงานตามแผนงานโครงการของส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรีได้ยึดหลักการด้าเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรม นโยบายการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดนนทบุรี ของสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี  
  3.1 แผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรม ตามหมวด 5 แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
มาตรา 41 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดท้าแผนแม่บท โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ัง
เช่ือมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัดและต้องมีสาระอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   1. การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริม และการสนับสนุนการวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดินและ
ท่ีดินโดยส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่าง
ท่ัวถึง 
   3. การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรกรรมโดยค้านึงถึงการส่งเสริม
ให้สินค้าเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
   4. การพัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 
   5. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการเกษตร 
   6. การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรม
เทคโนโลยีเหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม 
และเกษตรอุตสาหกรรม 
   7. การเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุนและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
   8. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการท้ากินและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรท่ีจ้าเป็นต่อการประกอบการเกษตร 
   9. การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
   10. การสนับสนุน ส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้าน
เกษตรกรรม และการจัดการ แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร 
   11. การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนท่ีเกี่ยวกับการเกษตรท่ีมีอยู่ให้สามารถรองรับ
การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลดการซ้้าซ้อน รวมถึงการจัดต้ังกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
   3.2 นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศรัทธาและความเช่ือมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  กลยุทธ ์        1) สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร 
                    2) พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ส้านักงานสภา 
เกษตรกรแห่งชาติและส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด                  
                    3) แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 



 
38 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดท้าฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
  กลยุทธ ์ ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย  
    1) ระดับของข้อมูล ระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 
  2) ชนิดของข้อมูล ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการเกษตรในเรื่องการผลิตสินค้าคู่แข่งอื่น 
  3)  ผู้ใช้ข้อมูล เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยตรวจสอบ 
  4)  การพัฒนาข้อมูล ข้อมูลเป็นจริงพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ ป้องกันความเส่ียงได้ ป้องกัน 
ความเส่ียงของเกษตรกรได้ 
 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการจัดท้าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน 
  กลยุทธ ์  1) จัดท้าแผนพัฒนาการเกษตรโดยใช้ฐานข้อมูลของเกษตรกรต้ังแต่ระดับหมู่บ้านสู่จังหวัด 
  2) บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกลุ่มจังหวัดและแผนแม่บทในการพัฒนา
เกษตรกรรมระดับชาติ 
  3) ติดตามประเมนิผลการด้าเนินงานของส่วนราชการตามแผนแม่บท 
 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
  กลยุทธ ์ 1)  การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและต้นทุนต้่า 
  2)  สร้างอ้านาจต่อรองให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนสูงสุดจากผลผลิต 

3)  สร้างการเรียนรู้และพัฒนาของเกษตรกรท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานการณ์โลก 
4)  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเกษตรกร 
 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สภาเกษตรกรร่วมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม 
 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดต้ังเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม 
 3.3 ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดมีการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด โดยผลิต 
    เกษตรกรรมคุณภาพและผลิตอาหารท่ีปลอดภัย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผลิตเกษตรกรรมคุณภาพและผลิตอาหารท่ีปลอดภัย 
ตัวชี้วัด : ข้าว ผักและผลไม้ปลอดภัย อย่างน้อย 70% 
                     - กลยุทธ์ที่ 1 ให้ความรู้อบรมเรื่องการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย 
                     - กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                     - กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดรายได้การผลิตโดยการรวมกลุ่ม 
                     - กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสู่เยาวชนรุ่นใหม่ท้ังในและนอกสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประสานนโยบายและการด้าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย   
    สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด : เข้าใจตรงกันอย่างน้อย 80% 
                    - กลยุทธ์ที่ 1 วางยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
                    - กลยุทธ์ที ่2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
                    - กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายส่ือประชาสัมพันธ์ 



 
39 ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรในจังหวัด  
   ในรูปแบบต่างๆ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ให้กลุ่มสามารถด้าเนินการได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด : กลุ่มมีการด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
                    - กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้ความรู้ อบรม ศึกษาดูงานการด้าเนินงานกลุ่มให้เข้มแข็ง 
                    - กลยุทธ์ที ่2 ให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้การด้าเนินงานของกลุ่ม 
                    - กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายกลุ่มระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอและจังหวัด 
                    - กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างตราสินค้าของจังหวัดนนทบุร ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุว 
   เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ให้มีการเรียนรู้อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด : เกษตรกร ยุวเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบครบวงจร 
                    - กลยุทธ์ที่ 1 ค้นหาปราชญ์ชาวบ้านเพื่อถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
                    - กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบมิติใหม่ (แบบประณีต) 
                    - กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารท่ีเอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
                    - กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการแผนชุมชนและแผนเกษตรสู่ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสนอนโยบายแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ท้ังราคา 
    ผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เสนอนโยบายในการพัฒนาการเกษตรต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ตัวชี้วัด : มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี 
                    - กลยุทธ์ที่ 1 สร้างศูนย์คัดแยกผลผลิตทางการเกษตร 
                    - กลยุทธ์ที่ 2 เปิดรับและให้ค้าปรึกษาภาคเกษตรของประชาชน ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
                    - กลยุทธ์ที่ 3 มีตลาดกลางการเกษตรเป็นของจังหวัดนนทบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้อง คุ้มครองอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ปกป้องและอนุรักษ์เกษตรกรรมให้คงอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 
ตัวชี้วัด : อาชีพเกษตรกรรมยังคงอยู่ไม่น้อยกว่าเดิม 30% 
                    - กลยุทธ์ที่ 1 สร้างค่านิยมในการบริโภคเกษตรปลอดภัย 
                    - กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาวิธีการท้าเกษตรให้สามารถด้ารงชีวิตได้ดีกว่าหรือทัดเทียมอาชีพอื่นๆ      
                    - กลยุทธ์ท่ี 3 สืบสานอาชีพเกษตรกรรมปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
                    - กลยุทธ์ที่ 4 รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยประสานหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 



 
40 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

   3.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 
2561 ดังนี้ 
 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

รายงานงบประมาณคงเหลือ ณ วันที ่30/ กันยายน /2561 

รหัส ค าอธิบาย งบประมาณที่อนุมัติ เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

 ปีงบประมาณ 2561 

งบด าเนินงาน 

    1,508,669.68 1,508,669.51 0.17 

 61101020000 การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 793,760.00 793,760.00 0.00 

 2102 ค่าเบี้ยประชุม 752,500.00 752,500.00 0.00 

 2211 ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม 41,260.00 41,260.00 0.00 

 61101030000 จัดประชุมคณะท างาน 84,499.00 84,499.00 0.00 

 2102 ค่าเบี้ยประชุม 47,400.00 47,400.00 0.00 

 2211 ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม 37,099.00 37,099.00 0.00 

 61101050000 
กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภา
เกษตรกรจังหวัด/ส านักงาน 

630,410.68 629,910.51 500.17 

 22011 ค่าเบี้ยเลี้ยง ประธานสภาฯ 6,995.00 6,995.00 0.00 

 22012 ค่าเบี้ยเลี้ยง รองประธานสภาฯ 2,400.00 2,400.00 0.00 

 22013 ค่าเบี้ยเลี้ยง สมาชิกสภาฯ 14,400.00 14,400.00 0.00 

 22014 ค่าเบี้ยเลี้ยง หัวหน้าส้านักงาน 2,264.00 2,264.00 0.00 

 22015 ค่าเบี้ยเลี้ยง หัวหน้าส่วน/ฝ่าย 2,340.00 2,340.00 0.00 

 22016 ค่าเบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 16,720.00 16,720.00 0.00 

 22017 ค่าเบี้ยเลี้ยง อื่นๆ 300 300 0.00 

 22021 ค่าท่ีพัก ประธานสภาฯ 12,600.00 12,600.00 0.00 

 22022 ค่าท่ีพัก รองประธานสภาฯ 1,400.00 1,400.00 0.00 

 22023 ค่าท่ีพัก สมาชิกสภาฯ 6,000.00 6,000.00 0.00 

 22024 ค่าท่ีพัก หัวหน้าส้านักงาน 0 0 0.00 

 22025 ค่าท่ีพัก หัวหน้าส่วน/ฝ่าย 2,000.00 2,000.00 0.00 



 
41 ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

รหัส ค าอธิบาย งบประมาณที่อนุมัติ เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

 22026 ค่าท่ีพัก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 8,000.00 8,000.00 0.00 

 22027 ค่าท่ีพัก อ่ืนๆ 0 0 0.00 

 22031 ค่าพาหนะ ประธานสภาฯ 25,194.00 25,194.00 0.00 

 22032 ค่าพาหนะ รองประธานสภาฯ 6,180.00 6,180.00 0.00 

 22033 ค่าพาหนะ สมาชิกสภาฯ 7,660.00 7,660.00 0.00 

 22034 ค่าพาหนะ หัวหน้าส้านักงาน 0 0 0.00 

 22035 ค่าพาหนะ หัวหน้าส่วน/ฝ่าย 0 0 0.00 

 22036 ค่าพาหนะ ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 31,250.00 31,250.00 0.00 

 22037 ค่าพาหนะ อื่นๆ 1,272.00 1,272.00 0.00 

 2207 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00 30,000.00 0.00 

 2209 ค่าจ้างเหมาบริการ 302,000.00 302,000.00 0.00 

 2299 ค่าใช้สอยอื่น 1,800.00 1,300.00 500.00 

 2301 วัสดุส้านักงาน 36,248.37 36,248.20 0.17 

 2302 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0 0.00 

 2304 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,880.00 10,880.00 0.00 

 2305 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,977.01 4,977.01 0.00 

 2306 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,995.22 2,995.22 0.00 

 2401 ค่าไฟฟ้า 36,112.42 36,112.42 0.00 

 2403 ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน 1,276.01 1,276.01 0.00 

 2404 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 28,600.51 28,600.51 0.00 

 2405 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง 13,220.00 13,220.00 0.00 

 2406 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,326.14 15,326.14 0.00 

งบลงทุน 

    29,846.40 29,846.40 0.00 

3201 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 11,100.00 11,100.00 0.00 

32032 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,358.50 12,358.50 0.00 

3207 ครุภัณฑ์การเกษตร 6,387.90 6,387.90 0.00 



 
42 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

รหัส ค าอธิบาย งบประมาณที่อนุมัติ เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

งบรายจ่ายอื่น 

 4101 รายจ่ายอื่น 147,424.00 147,423.15 0.85 

 61101040000 
การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภา
เกษตรกรระดับอ้าเภอ 

60,000.00 59,999.70 0.30 

 61102010000 
โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุสาหกรรม 

54,424.00 54,423.45 0.55 

 61102030100 
การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร 

9,000.00 9,000.00 0.00 

 61103010000 โครงการสื่อสารงานสภาฯ สู่ประชาชน 24,000.00 24,000.00 0.00 

  รวม 1,685,940.08 1,685,439.06 501.02 
 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
1. งบบุคคลากร     -     บาท    ใช้จ่าย     -     บาท     คงเหลือ       -      บาท 
2. รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 งบจัดสรรจาก สกช.         เป็นเงิน  1,685,940.08    บาท 
    -  งบด าเนินงาน 1,508,669.68  บาท      ใช้จ่าย  1,508,169.51  บาท        คงเหลือ   500.17       บาท 
  ค่าตอบแทน      878,259.00   บาท     ใช้จ่าย     878,259.00   บาท       คงเหลือ       -            บาท   
        ค่าใช้สอย         480,775.00  บาท      ใช้จ่าย    480,275.00   บาท        คงเหลือ     500         บาท 
        ค่าวัสดุ          55,100.60     บาท  ใช้จ่าย     55,100.43     บาท       คงเหลือ     0.17         บาท 
        ค่าสาธารณูปโภค   94,535.08    บาท   ใช้จ่าย     94,535.08     บาท       คงเหลือ       -           บาท 
    -  งบลงทุน     29,846.40  บาท         ใช้จ่าย    29,846.40  บาท     คงเหลือ    -           บาท 
      ครุภัณฑ์ส้านักงาน       11,100.00   บาท   ใช้จ่าย   11,100.00   บาท       คงเหลือ      -            บาท       
       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,358.50   บาท   ใช้จ่าย   12,358.50   บาท       คงเหลือ      -            บาท  
       ครุภัณฑ์การเกษตร        6,387.90   บาท   ใช้จ่าย     6,387.90   บาท       คงเหลือ      -           บาท 
    -  งบรายจ่ายอื่น    147,424.00 บาท    ใช้จ่าย 147,423.15  บาท    คงเหลือ    0.85      บาท 
          รวมใช้จ่าย     1,685,440.08    บาท           คงเหลือ    501.02   บาท      
  

หมายเหตุ  : - เงินคงเหลือในสมุดบัญชีเป็นจ้านวนเงินที่มาจากประเภทเงินดอกเบี้ยรับ เงินส้ารองจ่ายที่ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โอนให้สภาเกษตรกรจังหวัดในช่วงปีแรกๆในการด้าเนินงานที่ผ่านมาต้ังแต่ต้นปีงบประมาณแรกของส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี จ้านวน 3,139.23 บาท ไม่สามารถน้ามาใช้ในการด้าเนินงานในปีงบประมาณปี 2561 ได้ ดังน้ันส้านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี ด้าเนินการส่งคืนให้ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติตามหนังสือ ที่ สกช.0205/ว1651 วันที่ 24 กันยายน 2560 เรื่อง
แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สภาเกษตรกรแห่งชาติน้าเงินงบประมาณคงเหลือของแต่ละสภาเกษตรกร 

  


