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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ในปีงบประมาณ 2561

2.1 ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561
2.1.1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลและการพัฒนาเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ
เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกาหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บท
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จากระดับล่างสู่ระดับบนมีการจัดทา
แผนพั ฒ นาเกษตรกรรมตั้ งแต่ ในระดั บ ต าบล อ าเภอ จั ง หวั ด เป็ น ล าดั บ จนเป็ น แผนพั ฒ นาเกษตรกรรมใน
ระดับประเทศ ในการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวครั้งนั้นมุ่งเน้นให้ความสาคัญ พื้นที่ในระดับหมู่บ้าน
ตาบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญ หาและความต้องการในการพัฒ นาทุกเรื่องทุกสาขาทั้งในภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆ ที่ได้จากพื้นที่เหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิ ด
จากปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของเกษตรกรโดยตรงในส่ วนเรื่อ งที่ มี ค วามเร่ ง ด่ ว นสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ไ ด้ ให้
ความสาคัญ เร่งนาเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบาย อันนาไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรี มีความสาคัญ ต่อเศรษฐกิจและสัง คมไทยปัจจุบันเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน และประสบปัญ หาอุปสรรค การ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดได้นั้น ต้องมีการดาเนินงานโดยเริ่มจากกลุ่มขนาดเล็ก
ระดั บ หมู่ บ้ าน ต าบล เพื่ อ สนั บ สนุ น ชุ ม ชนระดั บ ต าบลร่ วมมื อ กั น แก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยตนเองส่ ง เสริม การจั ด ท า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นดาเนินการใน 5 เรื่องหลักให้มีการพัฒนายกระดับเกษตรกรจากเกษตรกรที่
ทาการเกษตร และขายผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบที่ได้ราคาต่า ให้ดาเนินการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้บังเกิดผลการแก้ไขปัญ หาได้อย่างเป็นรูปธรรมและตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกรตลอดจนนาไปสู่การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง
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2.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนาร่วมกัน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาดและการบริโภค เพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ
และภาคเอกชน
2.4 เพื่อให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงาน สนั บสนุนและพั ฒนาแก้ไขปัญ หาใน
ชุมชน
2.5 จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย เพื่อยกระดับของเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดาเนินการครอบคลุมเชื่ อมโยงตั้งแต่การผลิต
การแปรรูป จนถึงการตลาด
2.6 ปรั บ ปรุ งระบบการผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศั ย
แผนพัฒนาเกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ในรูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรมและ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
3. เป้าหมาย
3.1 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล จานวน 6 ตาบล 6 อาเภอ และสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จานวน 1 องค์กร
3.2 ให้ความสาคัญการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา 5 เรื่อง ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร การแก้ไขปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญ หาที่ดินทากิน การแก้ไขปัญ หาสวัสดิการ สิทธิ
เกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
หรือ SME เกษตร จานวน 6 อาเภอ 6 กลุ่ม
4. ผลการดาเนินงาน
การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเอง
พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นดาเนินการใน 5 เรื่องหลักให้มีการพัฒนายกระดับ
เกษตรกรจากเกษตรกรที่ทาการเกษตรและขายผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบที่ได้ราคาต่า ให้ดาเนิน การแปรรูปผลผลิต
เพื่อเพิ่มมู ลค่า ยกระดับเป็ นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่ อให้บัง เกิดผลการแก้ไ ขปัญ หาได้อย่างเป็ น
รูปธรรมและตรงตามความต้องการของเกษตรกรตลอดจนนาไปสู่การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3
กิจกรรม ดังนี้
4.1 กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พิจารณาคัดเลือกตาบลที่ทีความพร้อมมีศักยภาพและพร้อมที่จะ
ทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับตาบล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยคานึงถึง
สภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นาไปสู่การปรับเปลี่ยนการทาการเกษตร แก้ไขปัญหา
สนองตอบความต้องการของเกษตรกรในตาบลได้อย่างแท้จริง โดยการสารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวข้อง
กับการเกษตรในตาบล เพื่ อให้ สามารถแก้ไขปัญ หาได้ อย่างเป็ นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ และรวบรวมความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญ หา ส่งต่อให้
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หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ และจาแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 5 เรื่อง และร่วมจัดประชุม
คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรในตาบลต่อร่างแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดั บ ต าบลเพื่ อถื อใช้ พร้ อมทั้ งติ ด ตามการแก้ ไ ขปั ญ หาในแต่ ล ะต าบลที่ ด าเนิ น โครงการและได้
แผนพัฒนาชุมชน จานวน 6 อาเภอๆ ละ 1 ตาบล เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาบลบางกร่าง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตาบล
บางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลและการพัฒนาเป็น
เกษตรอุ ต สาหกรรม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พบประเด็ น ปั ญ หา 4 เรื่อ ง ได้ แ ก่ แหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร รายได้ ภ าค
การเกษตร ราคาผลผลิต และต้นทุนการผลิต
2. ตาบลศาลากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอ
บางกรวย จัง หวัดนนทบุรี การจัดทาแผนพั ฒนาเกษตรกรรม
ระดับตาบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม วิเคราะห์
ข้อมูลพบประเด็นปัญหา 4 เรื่อง ได้แก่ แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ราคาผลผลิต ต้นทุนการผลิต และสวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและ
การไม่ได้รับความเป็นธรรม
3. ตาบลบางบัวทอง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2560 ณ ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัว
ทอง จั ง หวัด นนทบุ รี การจั ดท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมระดับ ต าบลและการพั ฒ นาเป็น เกษตรอุต สาหกรรม
วิเคราะห์ข้อมูลพบประเด็นปัญหา 5 เรื่อง ได้แก่ แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ต้นทุนการผลิต ที่ดินทากิน การรวมกลุ่ม
และการวางแผนทาการเกษตร
4. ตาบลบางพลับ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม วิเคราะห์
ข้อมูลพบประเด็นปัญหา 4 เรื่อง ได้แก่ แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ที่ดินทากิน สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้
รับความเป็นธรรม และการรวมกลุ่ม
5. ตาบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอั ธยาศั ย (กศน.) ชั้น 2 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จัง หวัดนนทบุ รี การจัด ทาแผนพัฒ นา
เกษตรกรรมระดั บ ต าบลและการพั ฒ นาเป็ น เกษตร
อุตสาหกรรม วิเคราะห์ข้อมูลพบประเด็นปัญ หา 4 เรื่อง
ได้แก่ หนี้สินเกษตรกร ที่ดินทากิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
และราคาสินค้าเกษตร
6. ต าบลไทรใหญ่ เมื่ อวัน ที่ 13 มีน าคม 2561 ณ ห้ อ ง
ประชุม อบต.ทวีวัฒ นา อาเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุ รี
การจัด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมระดั บ ต าบลและการ
พั ฒ นาเป็ น เกษตรอุ ต สาหกรรม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบ
ประเด็ น ปั ญ หา 5 เรื่อ ง ได้ แ ก่ แหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร
สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ราคาสินค้าเกษตร หนี้สินเกษตรกร และการวางแผนทาการเกษตร
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4.2 กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จั ด ท าแผนพั ฒ นา
เกษตรกรรมระดั บ ต าบลแล้วเสร็จ มี ก ารจัด ท าแผนพั ฒ นาหรือ แก้ไ ขปั ญ หารายสิน ค้ า มี การรวมกลุ่ ม องค์ ก ร
เกษตรกรรายสินค้าทาการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วและสามารถมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่
เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยประสานความร่วมมือปรึกษาหารือสอบถามความคิดเห็นความเป็นไป
ได้จากที่ประชุมคณะทางาน/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนระดับอาเภอขอความเห็นชอบในการดาเนินงาน
ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งรวบรวมรายละเอียดองค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มีความพร้อม มี
ศักยภาพและต้องการยกระดับการพัฒนาดาเนินการขออนุมัติดาเนินโครงการ/กิจกรรม และประสานสนับสนุนให้
ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากได้รับความเห็น ชอบ พร้อมติดตาม
ประสานสนับสนุนองค์กรเป็นระยะๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ไ ขปัญ หา พัฒ นาอาชีพให้เป็นเกษตร
อุตสาหกรรม และระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตาบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิม
เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม จานวน 6 กลุ่ม รายละเอียดดังต่อไปนี้
จุด ที่ 1 กลุ่ม อาชีพ บ้ านคลองปลายบาง หมู่ ที่ 1 ต าบลศาลากลาง อาเภอบางกรวย จัง หวั ด
นนทบุ รีผลิต ภัณ ฑ์ “ไข่เค็มพอก” ได้รับ การประสานงานจากสานั กงานสภาเกษตรกรจัง หวัด นนทบุ รีร่วมกั บ
หน่วยงานในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จานวน 1 หน่วยงาน ดังนี้ สานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒ นาเกษตรกรจังหวั ดนนทบุ รีร่ วมขั บ เคลื่อ นการด าเนิ น งานของกลุ่ มและชี้แ จงรายละเอีย ดการบู รณาการ
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

จุดที่ 2 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรตาบลบ้ านใหม่ 50/9 หมู่ ที่ 9 ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุ รี ผลิตภั ณ ฑ์ “ไข่เค็มสูตรน้ าเกลือ ” ได้รับ การประสานงานจากสานั กงานสภาเกษตรกรจัง หวัด
นนทบุรีร่วมกับหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จานวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
กลุ่มและชี้แจงรายละเอียดการบูรณาการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
3. ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด นนทบุ รี และ SME Bank ประสานงานกิ จ กรรมยกระดั บ
โครงสร้างการผลิ ตในอุ ตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้ค าปรึก ษาแนะน าด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการดาเนินธุรกิจในเบื้องต้น
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จุด ที่ 3 วิสาหกิจชุมชนขนมไทไท 16 หมู่ที่ 12 ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบั วทอง จัง หวัด
นนทบุรี ผลิตภัณฑ์ “ขนมไทยโบราณ” ได้รับการประสานงานจากสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ
หน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จานวน 1 หน่วยงาน ดังนี้ สานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒ นาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมขั บเคลื่อนการดาเนิ นงานของกลุ่ม และชี้แ จงรายละเอีย ดการบูรณาการ
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

จุดที่ 4 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4 ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ผลิตภัณฑ์ “กระเทียมโทนดองสามรส” “มะนาว/มะกรูดแช่อิ่มอบแห้ง ” ได้รับการประสานงาน
จากสานั กงานสภาเกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รีร่วมกับ หน่ วยงาน ในการแก้ ไขปัญ หา พั ฒ นาและสนั บสนุน กลุ่ ม
จานวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
กลุ่มและชี้แจงรายละเอียดการบูรณาการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้ าน เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
3. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าแปรรูป
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุ น ขับเคลื่อนให้ ผู้ประกอบการ เกษตรกร องค์ กรเกษตรกร และกลุ่ มเครือ ข่ายสภา
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เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดย
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการดาเนินธุรกิจในเบื้องต้น

จุดที่ 5 วิสาหกิจชุมชนน้าสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร 12/1 หมู่ที่ 9 ตาบลไทรใหญ่ อาเภอไทร
น้ อย จัง หวัด นนทบุ รี ผลิ ตภั ณ ฑ์ “ใบบั ว บกทอดกรอบ” “สบู่ ใบบั ว บก/รางจืด ” ได้ รับ การประสานงานจาก
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จานวน 5
หน่วยงาน ได้แก่
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยดร.ปนิดา บรรจงศิริ และ
นางชลธิชา นิวาสประกฤติ สร้างโอกาสให้เกษตรกร เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งวิเคราะห์
และทดสอบผลิตภัณฑ์จากใบบัวบกช่วยแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการผลิต
การแปรรูปด้วยระบบการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพ
เอาไว้ให้นานที่สุด อันเป็นการสร้างเสริมความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
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ปั จจุ บั น เพื่ อ ผนวกการใช้ ท รัพ ยากรและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า กั บ ความคิ ด สร้า งสรรค์ และองค์ ค วามรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรที่มีเ อกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งพัฒนา
คุณ ภาพและมาตรฐานให้ กับสินค้าและบริการจนสามารถยกระดับจากผู้ผลิตที่ตอบสนองความต้องการระดับ
ท้องถิ่น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้ นาไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่อไป
2. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าแปรรูป
และการเข้าถึ งแหล่งเงิน ทุน ขับ เคลื่อ นให้ ผู้ ป ระกอบการ เกษตรกร องค์ก รเกษตรกรและกลุ่ม เครือข่ ายสภา
เกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดและ
ส่ง เสริมเกษตรกรในพื้ น ที่ จัง หวัดนนทบุ รี พร้อมทั้ งสนั บสนุ น
กิจกรรมยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้คาปรึกษาแนะนาด้ านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการดาเนินธุรกิจใน
เบื้องต้น
3. สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานของกลุ่ม
ในการบูรณาการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้าน
การแปรรูป และเพิ่ ม มู ล ค่ าผลผลิ ต ของใบบั ว บก วงเงิ น
งบประมาณ 30,000 บาท
4. สานัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัดนนทบุรี ไ ด้ร่วม
ขับเคลื่อนในการดาเนินโครงการ OTOP นวัตวิถี จังหวัดนนทบุรี
ในการพั ฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างเวทีการมีส่วน
ร่วมและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
5. สานักงานเกษตรอาเภอไทรน้อย และองค์การบริหารส่วนตาบลไทรใหญ่ ได้ร่วมขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของกลุ่มในการบูรณาการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ได้ร่วมขับเคลื่อนกลุ่มย่อย
ในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร การลดต้นทุน และการทาแผนธุรกิจกลุ่ม
พร้อมทั้ง ขอรับการสนับสนุนการดาเนินการร่วมกัน และมีความพร้อมในการพั ฒนากลุ่มเกษตรกร และจัดท า
โครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการงบประมาณ 300,000 บาท
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จุดที่ 6 กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด หมู่ที่ 5 ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ “เห็ดหยองเจ” “แหนมเห็ด” ได้รับการประสานงานจากสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ
หน่วยงานในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หันตรา สนับสนุนให้ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรรายสินค้า จัดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรและส่งเสริมการตลาด เพื่อ
พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรในตาบลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจาหน่ายในพื้นที่ตาบลบางตะไนย์ และพื้นที่ใกล้เคียงจนทาให้เกิดรายได้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น

4.3 กิ จ กรรมสร้ างความเข้ ม แข็ ง แก่ เกษตรกรและองค์ ก รเกษตรกรตามแนวทางเกษตร
อุตสาหกรรม
ดาเนิ น การพั ฒ นาต่ อ ยอดจากโครงการจัด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมฯ กิจ กรรมสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จัดทาแผนธุรกิจและมีการดาเนินงานเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ “สบู่น้านมข้าว” “สบู่รางจืดผสมน้านมข้าว” “สบู่สมุนไพรผสมน้านมข้าว” เพื่อพัฒนาระบบการผลิต
สินค้าเกษตรในตาบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิม กลุ่มได้รับการประสานงานจากสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จานวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
1.ส านั ก งานกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานของกลุ่มและชี้แจงรายละเอียดการบูรณาการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตาบลบางใหญ่ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการพืชอย่างเป็นระบบ และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อออนไลน์
โดยกลุ่มได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานเชิงประจักษ์เป็นที่โดดเด่น และพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืนของสานักงาน กศน. ประจาปี 2561 กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา ชุมชนบ้านสี่แยกคลองโยง หมู่ที่ 6 ตาบล
บางบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
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2.1.2 โครงการประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอาเภอ/ตาบล
1. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบการ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามกลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภา
เกษตรกรและคณะผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรโดยรวดเร็ว สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อให้
ตัวแทนภาคเกษตรที่เป็นกลไกในการสะท้อนปัญหาด้านการเกษตร รวมถึงการเป็นตัวแทนเพื่อเสนอนโยบายและ
ข้อเสนอโครงการต่างๆ ให้ภาครัฐได้รับทราบโดยตรงมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเกิดการริเริ่มกิจกรรม
ของเครือข่ายในการคุ้ม ครองและรักษาผลประโยชน์ ของเกษตรกร ทาให้ เกิดการรวมตั วกั นอย่างเป็ นเอกภาพ
ก่อให้เกิ ดความเข้มแข็งในการรวมกัน เป็นเครือ ข่ายสภาเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุ รี เห็นชอบ
โครงการฯในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอาเภอ/ตาบล ให้มีเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกันในทุกๆด้าน
2. เพื่อให้ปัญหาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้ข้อเสนอโครงการได้รับการตอบสนองบรรจุเข้าแผนงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้หน่วยงานในระดับจังหวัดสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการที่เสนอ
3. เป้าหมาย
คณะผู้ป ฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอาเภอ/ตาบล , สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด นนทบุ รี ,
เครือข่ายอาชีพเกษตรสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จานวน 200 คน จาก 6 อาเภอ จังหวัดนนทบุรี
4. ผลการดาเนินงาน
1. จัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรนนทบุรีและพนักงานสานักงานสภาเกษตรกรนนทบุรีเพื่ อวาง
แผนการให้บริการ ออกคาสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
2. จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอาเภอ/เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ดาเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
อาเภอ/ตาบล เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร สารวจข้อมูลองค์กรเกษตรกร รับฟังความคิดเห็นประเด็น
ปัญ หาแนวทางการแก้ไข หรือการป้ องกัน ปั ญ หาที่เร่ งด่ วนมีผลกระทบต่อ การประกอบอาชี พการเกษตรของ
เกษตรกรและการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ซึ่งดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 10 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประชุม คณะผู้ ปฏิบั ติง านสภาเกษตรกรอ าเภอเมือง ในวัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครั้ งที่ 2 ประชุ มคณะผู้ ปฏิ บั ติ งานสภาเกษตรกรอ าเภอบางกรวย ในวั นที่ 13 ธั นวาคม 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 3 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอบางบัวทอง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตาบลบางบัวทอง ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 4 ประชุมคณะผู้ปฏิ บัติงานสภาเกษตรกรอาเภอปากเกร็ด ในวันที่ 18 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอปากเกร็ด ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 5 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอปากเกร็ด (เครือข่ายผู้ปลูกมะปรางท่าอิฐ)
ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศูน ย์ บ ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจาต าบลท่าอิ ฐ ต าบลท่ าอิ ฐ
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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ครั้งที่ 6 ประชุมคณะผู้ป ฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอบางใหญ่ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลบางใหญ่ ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 7 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอบางบัวทอง (เครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงยายกล่า)
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาบลบางรักใหญ่ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ครั้ ง ที่ 8 ประชุ มคณะผู้ ปฏิ บั ติ งานสภาเกษตรกรอ าเภอไทรน้ อย ในวั น ที่ 13 มี น าคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลทวีวัฒนา ตาบลทวีวัฒนา อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 9 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอบาง
ใหญ่ (เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (ข้าว) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ
ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
บางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ครั้ ง ที่ 10 ประชุ มคณะผู้ ปฏิ บั ติ งานสภาเกษตรกร
อาเภอบางใหญ่ (เครือข่ายอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ ) ในวันที่ 4 กรกฎาคม
2561 ณ วัดบางเลนเจริญ หมู่ที่ 3 ตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
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ภาพ
กิจกรรม
การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกระดับอาเภอ/ตาบลและเกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายผู้ปลูกมะปรางท่าอิฐ สาธิตการเสียบยอดมะปรางและการทาบกิ่งมะปราง
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เครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงยายกล่า สาธิตการทาบกิ่งมะม่วงยายกล่า

เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สาธิตการทาสบู่นานมข้าว

เครือข่ายอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ สาธิตการเสียบยอดทุเรียน
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2.1.3 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้ สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ
สภาเกษตรกรจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและ
แก้ปัญหาด้านการเกษตร พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร นอกจากนี้รัฐบาลได้
มีนโยบายชัดเจนตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงการทางานในลักษณะของ
การบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในปี 2561 รองรับชัดเจน จัดแบ่ง เป็น (1)
งบประมาณเพื่ อ การปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ พื้ น ฐาน (Function) (2) งบประมาณเพื่ อ การบู ร ณาการในการ
ดาเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ (Agenda) และ (3) งบประมาณเพื่อการบูรณาการในการพัฒนาเชิงพื้นที่
(Area)
ดังนั้ น การประสานงานและบู ร ณาการหน่ ว ยงานต่า งๆ ในการจั ดการพั ฒ นาแก้ปั ญ หาด้า น
การเกษตรให้แก่เกษตรกร นอกจากจะเป็นบทบาทสาคัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด
ตามกฎหมาย ยังเป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งสมควรจะต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มระดับความเข้มข้นให้มากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการประสานงานและบู รณาการความร่วมมือกั บหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัด การ
พัฒนา และแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
3. เป้าหมาย
3.1 สภาเกษตรกรจังหวั ด/ส านั ก งานสภาเกษตรกรจัง หวั ด ประสานงานและบู รณาการกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อจัด ทากิจกรรม/โครงการ ในการพัฒ นาและแก้ปั ญ หาด้านการเกษตรให้แ ก่
เกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม/โครงการ
3.2 เกษตรกรหรื อ องค์ ก รเกษตรกรในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาแก้ ปั ญ หาด้ า นการเกษตรตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการอย่างน้อย 1 เรื่อง/ผลิตภัณฑ์
4. ผลการดาเนินงาน
สภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี / ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี ติ ด ตามวิ เคราะห์
สถานการณ์ด้านการเกษตร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร
กลุ่ม องค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดและภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วดาเนินการสรุปรวมจัดกลุ่มข้อมูลสรุ ปรายละเอียดสภาพปัญ หาความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และดาเนินกิจกรรม/โครงการหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
การพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกร ดังนี้
เรื่องที่ 1 นาเน่าเสีย/กรด – ด่าง จากหมู่บ้านจัดสรรในพืนที่ตาบลบางกร่าง
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่บ้านเกษตรกร
คือ นายจรัญ ม่วงทอง พื้นที่หมู่ที่ 10 ตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบปัญหาน้าเน่าเสีย/กรด-ด่าง
ซึมจากใต้ดินจากหมู่บ้านจัดสรรลงในพื้นที่การเกษตร เนื้อที่ 5 ไร่ ซึ่งเป็นการเกษตรแบบผสมผสานปลูกทุเรียน
(เชิงอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรี) กล้วย มะพร้าวน้าหอม มะนาว เลี้ยงปลา ฯลฯ ผลกระทบที่ได้ รับทา
ให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรต้นไม้ยืนต้นตาย คุณภาพดินเสื่อมโทรม ซึ่งเกษตรกรได้ดาเนินแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นในการเจรจาร่วมกับหมู่บ้าน การผันน้าดีไล่น้าเสียและหาพืชที่เหมาะสมมาปลูกทดแทน (มะพร้าวน้าหอม)
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ในวันที่ 16 มกราคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับภาคเอกชนนาสารชีวภัณ ฑ์
แนะนาให้เกษตรกรและสาธิตการปรับปรุงบารุงดินที่เสื่อมสภาพเป็นกรด-ด่าง และน้าเน่าเสีย

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชนนา
สารชีวภัณฑ์ พร้อมแนะนาการปรับสภาพน้าเน่าเสียในบ่อพักน้า ขนาด 2 งาน ลึก 4 เมตร ให้กับเกษตรกรในการ
แก้ไขปัญหาน้าเน่าเสีย
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เรื่องที่ 2 น้้ำเน่ำเสีย ปนเปื้อนสำรพิษ ส่งผลกระทบด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ต้ำบลบำงกร่ำง
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 วัดแคใน
ตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบปัญ หาน้าเน่าเสีย ปนเปื้อนสารพิษ จากโรงงาน หมู่บ้านจัดสรร
และชุมชน ซึ่งน้าในลาคลองได้เน่าเสีย ส่งกลิ่นรุนแรง สัมผัสน้ามีอาการคัน ลาคลองตื้นเขิน การเกษตรไม่สามารถ
สูบน้าจากลาคลองเข้าพื้นที่การเกษตรได้ ส่งผลกระทบทาให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร
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ในวันที่ 19 มกราคม 2561 สภาเกษตรกรจัง หวัด นนทบุรีร่วมกับ สถานีพั ฒ นาที่ดิน นนทบุ รี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่างและผู้นาชุมชน ลงพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของเกษตรกร โดยที่สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตาบลบาง
กร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อน/ผลกระทบจากน้าเน่าเสีย -ส่ง
กลิ่นเหม็น จานวน 125 ราย เพื่อดาเนินการประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯในปัญหาน้าเน่า
เสีย/ปนเปื้อนสารพิษ และส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่หมู่ที่ 5 , 6 ตาบลบางกร่าง ซึ่งได้รับแจ้งว่าองค์การบริหารส่ วน
ตาบลบางกร่างเคยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรและได้ดาเนินการสารวจหาแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานใน
ระดับอาเภอและขอความร่วมมือในพื้นที่เขตติดต่อ คือ เทศบาลตาบลบางเลน ในการแก้ไขเพื่อหาสาเหตุของน้า
เน่าเสียโดยปิดการระบายน้าจากเขตติดต่อเข้าพื้นที่ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พื้นที่หมู่ที่ 5 วัดแคใน ตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุ รี สานัก งานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ล งพื้น ที่ ร่วมกับ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลบางกร่าง โดย
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพชานาญการและพนักงานสาธารณสุข
ชานาญงาน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรจานวน 125 ราย ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูก
ทุเรียน มังคุด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาว กล้วย ฯลฯ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าเน่าเสีย/ปนเปื้อน
สารพิษ โดยได้ข้อสรุปส่งเรื่องไปยังจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหาสาเหตุของการเกิด
น้าเน่าเสียต่อไป
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ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พื้นที่หมู่ที่ 5 วัดแคใน ตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญ หาน้าเน่าเสียปนเปื้อนสารแขวนลอยในพื้นที่
หมู่ที่ 5 ,6 คลองวัดแคใน ตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย นายชรินทร์ ทองสุข นายอาเภอเมือง
นนทบุ รี น าที มหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง อาทิ สานั ก งานอุ ตสาหกรรมจัง หวัด นนทบุ รี ส านั ก งานทรัพ ยากรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง เทศบาลตาบลบาง
เลน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้าโรงงาน เค เอ็ม แอล หมู่บ้านคาซ่า ราชพฤกษ์ - พระราม 5 และพื้นที่เขตติดต่อ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหาสาเหตุของน้าเน่าเสียและดาเนินการแก้ไขได้ตรงจุด
ขณะตรวจสอบพบว่า
1. เข้าตรวจสอบโรงงาน เคเอ็มแอล จากัด พบว่าไม่มีการระบายน้าทิ้งออกนอกบริเวณ
โรงงาน ซึ่งจะระบายออกนอกบริเวณโรงงานเฉพาะน้าอุปโภคบริโภคในสักนักงาน ซึ่ งทางสานักงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีจะทาการเก็บตัวอย่างน้าไปวิเคราะห์ต่อไป
2. ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี จะท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำไป
วิเครำะห์ อำทิ เช่น หมู่บ้ำนจัดสรร ล้ำคลอง
3. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบำงกร่ำง จะท้ำกำรท้ำควำมสะอำดคลองวัดแคใน อำทิ เช่น
ลอกคลอง เก็บวัชพืช
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ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ คลองวัดแคใน หมู่ที่ 5 – 7 ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี
จัง หวัด นนทบุ รี ส านั ก งานสภาเกษตรกรจัง หวัด นนทบุ รี ลงพื้ น ที่ ร่ว มกั บ ส านั ก งานทรั พ ยากรภาคที่ 6 และ
สานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้าในคลองวัดแคใน จานวน 3 จุด เพื่อ
หาสาเหตุของน้าเน่าเสีย/ปนเปื้อ นสารพิ ษ ซึ่ ง รอผลการตรวจสอบค่าน้าประมาณ 15-17 วันทาการ และการ
ตรวจสอบน้าในโรงงาน เคเอ็มแอล จากัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีได้เข้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอยู่
ระหว่างรอผลการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้รับเอกสารสรุปผลการ
ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้าคลองวัดแคใน จากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ซึ่งพบว่าคุณภาพน้าอยู่
ในประเภทที่ 5 เสื่อมโทรมมาก เป็นแหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และใช้ประโยชน์ เพื่อการ
คมนาคม
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เรื่องที่ 3 หนีสินเกษตร
โดยการประสานงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดและสภาเกษตรกรจังหวัด และเสนอปัญ หา
หนี้สินของเกษตรกรอาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีกับสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่ อร่วม
ประชุมปัญหาหนี้สินของเกษตรกรดังกล่าว ผลปรากฏมีเกษตรกรเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จากัด ซึ่ง
เป็นหนี้ผิดนัดชาระ จานวน 6 ราย หน่วยงานได้หารือร่วมกันมีแนวทางในการแก้ไขร่วมกันให้เกษตรกรที่เป็นหนี้
สหกรณ์ การเกษตรปากเกร็ด จากัด ได้มีการผ่อนผันกับสหกรณ์ได้ตามเงื่อนไขของสหกรณ์ ปัจจุบันเกษตรกร
จานวน 5 ราย ได้ชาระหนี้กับสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จากัด/ผ่อนผันตามเงื่อนไขได้เรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่ 4 ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากนาท่วมขังที่อยู่อาศัยและพืนที่ทาการเกษตร
(นา,สวน)
สภาเกษตรกรจังหวัด นนทบุ รี ได้ รับ ข้ อ มู ล จากเครือ ข่ ายสภาเกษตรกรจั ง หวัด นนทบุ รี สภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เสนอปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี และ
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องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักน้อย ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน/เกษตรกรผู้ที่ได้รับ ความเดือดร้อนน้าท่วม
ขัง ที่อยู่อาศัยและที่นา ในพื้นที่ชุมชนปลายคลองใหญ่ หมู่ที่ 1 , 6 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จานวน 20
ครัวเรือน จานวน 76 ราย โดยจัดกิจกรรมราดสารปรับสภาพน้า พด.6 จานวน 100 ลิตร และมอบ พด.6 ชนิด
ซอง จานวน 100 ซองให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักน้อยนาไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน/
เกษตรกรเบื้องต้น

เรื่องที่ 5 ข้อร้องเรียนผลกระทบจากนาเค็มบ่อดินลงคลองตาคล้าย
เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่อาเภอบางบัวทองและอาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากบ่อดิน หมู่ที่ 7 ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปล่อยน้าเค็มจากบ่อดินลง
คลองสาธารณะ (คลองตาคล้าย) ทาให้พืชทางการเกษตรเสียหาย
ในวั น ที่ 27 เมษายน 2561 ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี ร่ ว มกั บ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบต.บางบัวทอง โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบันลือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครปฐม เกษตรอ าเภอบางบั ว ทอง เกษตรอ าเภอไทรน้ อ ย
ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด นนทบุ รี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กอ.รมน. พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
7 และนายก อบต.ไทรน้อย ลงพื้นที่บริเวณคลองตาคล้ายโดยเก็บ
ตัวอย่างน้าในคลองตาคล้าย จานวน 7 จุด (บริเวณเหนือบ่อดิน 1
จุ ด หน้ า บ่ อ ดิ น 1 จุ ด และตั้ ง แต่ บ่ อ ดิ น ถึ ง ปลายน้ า 5 จุ ด ) รวม
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่ อส่ งไปตรวจในห้ อ งแล็ป ของ
สานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
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ในวั น ที่ 3 พฤษภาคม 2561 ส านั ก งานสภาเกษตรกรจัง หวัด นนทบุ รี ร่วมกั บ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้าในบ่อดินและคลองตาคล้าย จานวน 2-3 จุด โดยเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการ
เกษตรและโครงการชลประทานเป็นผู้เก็บตัวอย่างน้าตรวจในห้องแล็ปต่อไป

เรื่องที่ 6 ปัญหาแมลงวันทองผลไม้
สภาเกษตรกรจังหวัด นนทบุรี ได้รับทราบปัญ หาแมลงวัน ทองผลไม้ที่ท าร้ายผลผลิตทางการ
เกษตรของเกษตรกร จึงจัดกิจกรรมรณรงค์กาจัดแมลงวันทองผลไม้แบบผสมผสาน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
ณ ชมรมผู้สูงอายุตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและ
เกษตรกรเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจากัดแมลงวันทองผลไม้ มีการสาธิตวิธีการจากัด
แมลงวันทองผลไม้ และได้ส่งเสริมสารเททิลยูจินอลพร้อมอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรไปขยายผลในอาเภอของตนเอง
เกษตรกรจานวน 23 ราย การบริการข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ จานวน 23 ราย
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2.1.4 โครงการสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน
1. หลักการและเหตุผล
ภายใต้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้กาหนดแล้วทางนโยบายการส่งเสริม
และการพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับคุณ ภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น รวมทั้ง รับรู้แหล่ง ข้อมูลข่า วสารต่างๆให้ท้วงทัน ต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เพราะการประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งของประชาชนตลอดจนองค์กรหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นงานเชิงปฏิบัติ มุ่งสร้างสัมพันธภาพความรู้ ความเข้าใจอันดี
ต่อกันผ่านสื่อชนิดต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายกลวิธี โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเห็นชอบโครงการฯในการ
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์แลเผยแพร่ข้อมูล การเกษตรของสภาเกษตรกรแห่ งชาติ สภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
การเกษตรอย่างหลากหลายช่องทางในการรับบริการ
2.3 เพื่อเป็นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่อย่างหลากหลาย
3. เป้าหมาย
เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีผู้แทนเกษตรกรระดับ/หมู่บ้ำน/ต้ำบล/อ้ำเภอ สมำชิกสภำเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี และประชำชนทั่วไป
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 วางแผนการดาเนินงาน “โครงการสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน”
4.2 การจัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
4.2.1 เว็บไซต์สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี http://nfc.com
4.2.2 Line Group สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จานวน 9 กลุ่ม
4.2.3 Facebook สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
4.2.4 จดหมายข่ าวสภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี/ส านั ก งานสภาเกษตรกรจัง หวั ด
นนทบุรี
4.2.5 รายการทีวี ช่อง 34 อัมรินทร์ HD
4.2.6 You Tube
4.3 ร่วมกิจกรรมสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้จัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
และสภาเกษตรกรจังหวัด จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ แนะนาสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี การส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
1. ส่งเสริมการปลูกมะม่วงและสาธิตการขยายพันธุ์ เกษตรกรเข้ารับบริการจานวน 219 ราย
2. การบริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดย
แจกแผ่นพับประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรเข้ารับบริการจานวน 277 ราย
3. สารวจปัญหาด้านการเกษตร เกษตรกรที่สารวจทั้งหมด 219 ราย
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 ชาย 80 ราย
 หญิง 139 ราย
สรุ ป ปั ญ หาที่ พ บในการประกอบอาชีพ เกษตรกร คื อ ปั ญ หาน้ าเค็ ม และน้ าเสี ย , ปั ญ หาดิ น
เสื่อมสภาพ , ปัญหาแมลงศัตรูพืช , ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่า
ครั งที่ 1 เครือ ข่ ายผู้ป ลูก มะม่ ว งยายกล่ า ในวั น ศุ กร์ ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ ศูน ย์ เรี ยนรู้
การเกษตรตาบลบางรักใหญ่ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยได้จัดร่วมกับโครงการประชุมเครือข่ายสภา
เกษตรกรระดับ อาเภอ/ตาบล ประจาปีงบประมาณ 2561 เครือ ข่ายผู้ป ลูก มะม่ วงยายกล่ า และสาธิตวิธีก าร
ขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดและการทาบกิ่ง
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงยายกล่า
เพื่ อ เผยแพร่ข้ อมู ล ข่า วสาร บทบาทหน้ าที่ และแนะนาสมาชิ กสภาเกษตรกรจั ง หวัด นนทบุ รี การส่ ง เสริม ให้
เกษตรกรท าการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม “วิสัยทัศน์ของสภาเกษตรกรแห่ง ชาติเป็นสถาบั น
เกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยส่งเสริม
การปลูกมะม่วงยายกล่า เกษตรกรจานวน 50 ราย และการบริการข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ จานวน 50 ราย
ครังที่ 2 กิจกรรมรณรงค์กาจัดแมลงวันทองผลไม้แบบผสมผสาน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
ณ ชมรมผู้สูงอายุตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและ
เกษตรกรเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจากัดแมลงวันทองผลไม้ มีการสาธิตวิธีการจากัด
แมลงวันทองผลไม้ และได้ส่งเสริมสารเททิลยูจินอลพร้อมอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรไปขยายผลในอาเภอของตนเอง
เกษตรกรจานวน 23 ราย การบริการข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ จานวน 23 ราย
ครังที่ 3 อาเภอปากเกร็ด ในวัน จันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตาบลบางพลับ อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการการจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี เป็นประธานในพิธี โดยร่วมมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน มอบถุงยังชีพให้แก่
คนชราและผู้ยากไร้ ปล่อยพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ผู้มาร่วมงานประมาณ 500
ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรสการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของ
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนพัฒ นาเกษตรกรรมจังหวัด การดาเนินงานของสภา
เกษตรกรจัง หวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม “วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะม่ ว ง เกษตรกรจ านวน 38 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 42 ราย
ครังที่ 4 อาเภอบางบัวทอง ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
บัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการการจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี เป็นประธานใน
พิธี โดยร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก เล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน
มอบถุงยังชีพให้แก่คนชราและผู้ยากไร้ ปล่อยพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ผู้มาร่วม
งานประมาณ 500 ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรสการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของ
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนพัฒ นาเกษตรกรรมจังหวัด การดาเนินงานของสภา
เกษตรกรจังหวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม “วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่ นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะม่ ว ง เกษตรกรจ านวน 48 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 48 ราย
ครังที่ 5 อาเภอบางกรวย ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ วัดหูช้าง ตาบลบางคูเวียง อาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการการจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี เป็นประธานในพิธี โดยร่วมมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน มอบถุงยังชีพให้แก่
คนชราและผู้ยากไร้ ปล่อยพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานต่ างๆ ผู้มาร่วมงานประมาณ 500
ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรสการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของ
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนพัฒ นาเกษตรกรรมจังหวัด การดาเนินงานของสภา
เกษตรกรจังหวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม “วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะม่ ว ง เกษตรกรจ านวน 49 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 55 ราย
ครังที่ 6 อาเภอบางใหญ่ ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหลังบาง ตาบลบางแม่นาง
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการการจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี เป็นประธานในพิธี โดย
ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน มอบถุงยัง
ชีพให้ แก่คนชราและผู้ยากไร้ ปล่อ ยพันธุ์ป ลา และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ผู้ม าร่วมงาน
ประมาณ 500 ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรสการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของ
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนพัฒ นาเกษตรกรรมจังหวัด การดาเนินงานของสภา
เกษตรกรจังหวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม “วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะม่ ว ง เกษตรกรจ านวน 37 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 38 ราย
ครังที่ 7 อาเภอไทรน้อย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม ตาบล
ราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการการจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี เป็นประธาน
ในพิธี โดยร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน
มอบถุงยังชีพให้แก่คนชราและผู้ยากไร้ ปล่อยพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ผู้มาร่วม
งานประมาณ 500 ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรสการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของ
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนพัฒ นาเกษตรกรรมจังหวัด การดาเนินงานของสภา
เกษตรกรจัง หวัดและส่งเสริม ให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม “วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะม่ ว ง เกษตรกรจ านวน 25 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 45 ราย

67

68

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

ภาพ
กิจกรรม

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

2.1.5 โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด จังหวัด
นนทบุรี
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทย โดยส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความมั่นคงทางสังคมประเทศ ตลอดจนความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะความรุนแรงของปัญหาที่โดยส่วนใหญ่
มัก เกิด ขึ้ น กั บ กลุ่ม เด็ก และเยาวชนที่ เป็ น กาลัง หลัก ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ปั ญ หาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติ ด ในระดั บ พื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น ชุ ม ชนยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ รุ น แรง อี ก ทั้ ง ปั ญ หาการใช้ สุ ร าและยาเสพติ ด มั ก มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาสังคมอื่นและส่งผลต่อปัญ หาสุขภาวะด้านอื่นๆเช่น ปัญ หาอาชญากรรม
ปัญหาครอบครัว ปัญหาการฆ่าตัวตายและอื่นๆที่สาคัญการดาเนินขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นหลักที่ต้องใช้ฐานในการวิเคราะห์พิจารณาปัญหาด้วยกระบวนการที่
แยบยล ด้วยกลไกและกระบวนการประชารัฐ กระบวนการคิดเป็นเหตุและผลที่สัมพันธ์กันที่ก่อให้เกิดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด การปรับ กระบวนทั ศน์ในการมองปัญ หายาเสพติดใหม่ เพื่ อที่เข้าถึง และเข้าใจพร้อมทั้ ง
สามารถมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิ
ตามที่สานักงานสภาเกษตรกรแห่ งชาติ ได้ลงนามบันทึ กความร่วมมื อว่าด้วยความร่วมมือใน
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (MOU) ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการให้ความรู้ความเข้าใจในโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่เกษตรกร เพื่อให้เป็นแกนนาใน
การช่วยเหลือป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่สมาชิกเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการจะบรรลุตาม
MOU ดังกล่าวได้นั้น จาเป็นต้องมีการดาเนินการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ แกนนาเกษตรกร และเกษตรกร
ในพื้นที่ในระดับตาบลและหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีความมุ่งหวังให้เครือข่ายเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในโทษพิษ
ภัยของยาเสพติดและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลและช่วยเหลือผู้ที่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวในวงจรของยาเสพติด ทั้งผู้ค้ า ผู้เสพ ผู้ติ ด ให้เห็ นถึ งโทษพิ ษ ภั ย เลิก ยุ่ง เกี่ยวกั บยาเสพติด และได้รับการ
บาบัดรักษา เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตาบลและหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงาน
ด้านยาเสพติดของจังหวัดนนทบุรี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโทษและพิษภัยของยาเสพติดและนาความรู้ไป
ถ่ายทอดต่อได้
2.2 เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
2.3 เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตาบลและหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าใจในแนวทางการป้องกัน
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน รวมถึงได้รับทราบช่องทางในการประสานและสนับสนุนการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.4 เพื่อทาแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรฯ และสานักงาน ป.ป.ส.
3. เป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ดังนี้
3.1 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
จานวน 21 คน
3.2 เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
จานวน 21 คน
3.3 เครือข่ายตาบลบางบัวทอง 14 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน
จานวน 28 คน
3.4 เจ้าหน้าที่สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
จานวน
8 คน
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3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จานวน
รวมทังหมด

12
90

คน
คน

4. ผลการดาเนินงาน
ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัด นนทบุ รี ได้จัดโครงการ“อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างภูมิคุ้มกั น
เกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเวสต์
เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน ปปส.ภาค 1 มีผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
เครือข่ายตาบลบางบัวทอง เจ้าหน้าที่สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้ารับ
การอบรม 90 คน แขกผู้มีเกียรติ 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด มี
ความรู้ความเข้าใจในงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐเป็นแกน
หลักในการสร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด ในการเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อประสานและสนับสนุน การ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงมีพระราชดารัสแก่ประชาชนชาวไทย เอาไว้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ หากเราใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ก็จะสามารถอยู่รอดได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
จากสถานการณ์การปัญหายาเสพติด ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากจังหวัด
นนทบุรีมีการขยายตัวของเมืองหลวง โดยยกระดับเป็นเมืองที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลาย
ที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ใน 6
อาเภอ 52 ต าบล 328 หมู่ บ้ าน โดยส่ งผลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ ความมั่ นคงทางสั ง คมประเทศ
ตลอดจนความมั่นคงของมนุษ ย์ โดยเฉพาะความรุนแรงของปั ญ หาที่โดยส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้น กับ กลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่เป็นกาลังหลักสาคัญในการพัฒนาประเทศ ปัญหาการแพร่ระบาดของจังหวัดนนทบุรี ที่มีการระบาดมาก
ในพื้นที่ในตาบลบางบัวทองอยู่ในระดับ 4 ซึ่งมี 14 หมู่บ้าน ในอาเภอบางบัวทอง เป็นตาบลที่อยู่ในเป้าหมายของ
โครงการฯนี้ยาเสพติดในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนยังมีแนวโน้มที่รุนแรง อีกทั้งปัญหาการใช้สุราและยาเสพติดมักมี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาสังคมอื่นและส่งผลต่อปัญ หาสุขภาวะด้านอื่นๆ เช่น ปัญ หาอาชญากรรม
ปัญหาครอบครัว ปัญหาการฆ่าตัวตายและอื่นๆที่สาคัญการดาเนินขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นหลักที่ต้องใช้ฐานในการวิเคราะห์พิจารณาปัญหาด้วยกระบวนการที่
แยบยล ด้วยกลไกและกระบวนการประชารัฐ กระบวนการคิดเป็นเหตุและผลที่สัมพันธ์กั นที่ก่อให้เกิดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด การปรับ กระบวนทั ศน์ในการมองปัญ หายาเสพติดใหม่ เพื่ อที่เข้าถึง และเข้าใจพร้อมทั้ ง
สามารถมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิ
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีมีเครือข่ายสภาเกษตรกรอยู่ทุก อาเภอ ต าบล หมู่ บ้าน แกนน า
เกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่ในระดับตาบลและหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีความมุ่งหวังให้เครือข่ายเกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในโทษพิษภัยของยาเสพติดและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลและ
ช่วยเหลือ ผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในวงจรของยาเสพติด ทั้งผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติด ให้เห็นถึงโทพิษภัย เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และได้รับการบาบัดรักษา เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตาบลและหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกาลังสาคัญ ในนา
ความรู้ที่ ไ ด้ไ ปขยายผลและการขับ เคลื่ อ นงานด้ านยาเสพติ ดของจัง หวัด นนทบุ รี โดยจั ด ท าโครงการ“อบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ” ตามแผนการดาเนินงานปี
62 และแผน 5 ปี (2562-2566) โดยมีกิจกรรม ดังนี้
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1. การรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชนเพื่อที่จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3. นาผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัด
4. ท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร สร้างอาชีพที่มั่นคง หลุดพ้นจากวังวนของปัญหายาเสพติด
5. ปรับภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
6. สร้างอาชีพ สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด
7. โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างกันยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี”
แผนการดาเนินงานปี 2562
ที่

กิจกรรม

1. การรณรงค์ป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน (ทุก
อาเภอๆละ 2 ครั้ง 6
อาเภอ)

ระยะเวลา

กลุ่มเป้าหมาย

1 ส.ค.62–1 ต.ค. 62 1. เกษตรกรในพื้นที่
1 พ.ย. 62–1 ม.ค. 2. ผู้นาท้องถิ่น/ผู้นา
63
ศาสนา
3. เยาวชนในพื้นที่
4. สถานศึกษา

2. 2.1 ส่งเสริมสนับสนุน
1 มี.ค.–30 ก.ย. 62 1. ประชาชนในพื้นที่
อาชีพในชุมชนเพื่อที่จะได้ (จัดอบรมเดือนละ 1 2. ผู้นาชุมชน
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ครั้ง)
2.2 นาผู้ติดยาเสพติดเข้า
รับการบาบัด
3. 3.1 ท่องเที่ยวชุมชนเชิง
เกษตร สร้างอาชีพที่มั่นคง
หลุดพ้นจากวังวน ของ
ปัญหายาเสพติด
3.2 ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน
ให้หน้าอยู่เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชน
4. สร้างอาชีพสร้าง
ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวและชุมชนให้
ห่างไกลยาเสพติด (ทุก
ตาบล)

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

1. ปปส. ภาค 1
2. อบต./อบจ.
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงสาธารณสุข
5. สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

1. สภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
2. เครือข่ายสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี

1. อบต./อบจ.
2. ปปส. ภาค 1

1. สภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
2. เครือข่ายสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี

ม.ค.– 30 ก.ย. 62

ผู้ติดยาเสพติดสมัครใจ ปปส. ภาค 1
เข้ารับการบาบัด

ปปส. ภาค 1

ธ.ค.62 – ม.ค. 63

1. เยาวชน
2. ประชาชนทั่วไป

1. อบต./อบจ.
2. ปปส. ภาค 1

มิ.ย.62 – ก.ค. 62

คนในชุมชน

1. อบต./อบจ.
2. ปปส. ภาค 1

1.อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน
2.
เครือข่ายสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

ก.พ.– 30 ก.ย. 62 1. ประชาชนอยู่ใน
(จัดอบรม 2 เดือน/1 เป้าหมายกลุ่มเสี่ยง
ครั้ง)
2. คัดเลือกอาเภอละ
1 ตาบล จาก 6
อาเภอ

1. ปปส. ภาค 1
2. อบต./อบจ.

1. สภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
2. ปปส. ภาค 1
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2.1.6 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบภัยนาท่วม ปี 2560/2561
1. หลักการและเหตุผล
พื้นที่สวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สืบทอดมาช้านาน พื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะต่อการทาเกษตรกรรม มีการสะสมภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน แต่ในปัจจุบันสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการขยายตัวของสังคมเมือง ที่ดินมีราคาแพง ขาดการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีปัญหาบ่อยครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 , พ.ศ.2545 , พ.ศ.2554 และล่าสุดในปี พ.ศ.2560 ทาให้
ทุเรียนยืนต้นตายจานวนมาก เป็นสาเหตุให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนบางส่วนขายที่ดินและเลิกปลูกทุเรียน เพราะ
ระยะเวลาที่ทุเรียนจะให้ผลผลิตนั้นยาวนาน ประมาณ 5-7 ปี ถึงจะให้ผลผลิต จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เกษตรกรหัน
ไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลผลิตเร็วกว่า ดูแลรักษาง่ายกว่าการปลูกทุเรียน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จึงจัดทาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบภัย
น้าท่วมและอนุรักษ์พันธุ์ ปี 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีและสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราช
ดาเนินประพาสสวนทุเรียนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน2496 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวน
จิตรลดาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดาริว่า “ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีหลายพันธุ์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดทาการศึกษาวิจัยถึงพันธุ์ทุเรียนต่างๆ
ว่าพันธุ์ใดเหมาะกับพื้นดินลักษณะใด” โดยปลูกจิตสานึกของเกษตรกรให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศำสตร์ของ
ทุเรียนจังหวัดนนทบุรีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกษตรกรได้ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร รวมถึงเป็นการสร้างจิตสานึก
ให้เกษตรกรตระหนักความสาคัญและเกิดเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกทุเรียนที่เป็นสินค้าเกษตรหนึ่งในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
นนทบุรี
3. เป้าหมาย
เกษตรกรในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี ผู้ แ ทนเกษตรกรระดั บ อ าเภอ/ต าบล/หมู่ บ้ า น สมาชิ ก สภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จานวน 120 คน 599 ต้น
4. ผลการดาเนินงาน
สภำเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นปัญหำของเกษตรกรชำวสวนทุเรียนที่ได้รับควำมเสียหำย
จากน้าท่วมขัง ซึ่งทุเรียนเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีและเพื่อเป็นการอนุรักษ์
สายพั น ธุ์ทุ เรี ย นให้ ค งอยู่ ต่ อ ไป ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี จึง ด าเนิ น การส่ ง หนั ง สื อ ที่ สกจ.นบ
0208/451 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ทุเรียนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ ต่อกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี) คัดเลือกพันธุ์ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 4 หรือสายพันธุ์
อื่นๆ จานวน 599 ต้น เพื่อนาไปปลูกขยายในเชิงอนุรักษ์เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนนนทบุรี
เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุ รี คนที่ 2 พร้อ มด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจัง หวัดนนทบุรีและพนั กงานสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี จานวน 8 ราย เดินทางประสานงานและรับกิ่งพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1 – 9 จานวน 599 ต้น ตามโครงการ
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ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุ เรียนที่ ประสบภั ยน้าท่ วมและอนุ รักษ์ ณ ศูนย์ วิจัยพืช สวนจัน ทบุ รี ตาบลตะปอน
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2561 สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้นากิ่งพันธุ์ทุเรียน
จันทบุรี 1-9 มอบให้กับผู้แทนเกษตรกรทั้ง 6 อาเภอและสานักงานฯ (หน่วยงาน) รวมทั้งสิ้น 599 ต้น
การกระจายกิ่งพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1 - 9
อาเภอ

พันธุ์ 1 พันธุ์ 2 พันธุ์ 3 พันธุ์ 4 พันธุ์ 5 พันธุ์ 6 พันธุ์ 7 พันธุ์ 8 พันธุ์ 9

รวม

เมือง

11

11

11

11

10

11

11

11

11

98

บางใหญ่

10

10

10

10

9

11

11

11

11

93

ปากเกร็ด

9

9

9

11

9

9

9

9

9

83

บางบัวทอง

10

10

10

10

11

11

11

11

11

95

ไทรน้อย

10

10

10

10

9

9

9

9

9

85

บางกรวย

9

9

9

10

9

9

9

9

9

82

สานักงานฯ

7

5

5

7

8

9

7

3

5

63

รวม

66

64

64

69

65

69

67

63

65

599

ภาพ
กิจกรรม
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การกระจายกิ่งพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1 – 6 ทัง 6 อาเภอ

ติดตำมกำรน้ำไปปลูกในแปลงของเกษตรกร ทัง 6 อาเภอ
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2.1.7 โครงการรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดีและพืชตระกูลหวาย
1. หลักการและเหตุผล
พื้นที่สวนผลไม้ในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สืบทอดมาช้านาน พื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะต่อการทาเกษตรกรรม พันธุ์ปลูกเป็นเรื่องที่สาคัญมากเรื่องหนึ่ง เพราะการทาสวนผลไม้เป็นการ
ลงทุนในระยะยาวและไม้ผลส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุยืนนาน ถ้าเลือกพันธุ์ที่ไม่ดีปลูกลงไปแล้วก็จะทาให้เสียเวลา
แต่ก่อนหน้านี้มักนิยมใช้เมล็ดเพาะทาพันธุ์ แต่เนื่องจากมีโอกาสทาให้พันธุ์กลายไปจากเดิมได้ ปัจจุบันจึงไม่ค่อย
นิยมยกเว้นไม้ผลบางชนิดที่จาต้องขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เพราะใช้วิธีอื่นไม่ได้ผล ในขณะนี้ ชาวสวนจึงนิยมใช้วิธีที่
ดีกว่าการใช้เมล็ด เช่น ใช้กิ่งตอนปลูก ซึ่งจะให้ผลเหมือนต้นเดิม อย่างไรก็ตาม บางทีต้นผลไม้ที่ปลูกด้วยกิ่งตอนนี้
โค่นล้มได้ง่าย เพราะมีระบบรากแผ่กระจายอยู่ในชั้นดินตื้นๆ หรือเป็นพันธุ์ที่มีรากอ่อนแอ ถูกศัตรู หรือโรคในดิน
ทาลายได้โดยง่าย อาจใช้วิธีติดตาต่อกิ่งหรือทาบกิ่งแทน โดยปลูกพันธุ์ที่ให้รากแข็งแรงทนทานเป็นต้นตอ แล้วเอา
พันธุ์ดีมาติดตาต่อกิ่งหรือทาบกิ่งเข้ากับต้นตอนั้น เราก็จะได้ผลไม้ที่ดีพร้อม คือ มีรากแข็งแรงและออกลูกเป็นพันธุ์
ดี การเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงสม่าเสมอและสามารถผลิตได้ในต้นทุนที่ต่า เมื่อผลิตผลมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการ
ของตลาดผลไม้สดและ (หรือ) ของโรงงานอุตสาหกรรมทาผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ในปัจจุบันสวนผลไม้ในจังหวัด
นนทบุรีได้รับ ผลกระทบจากปั ญ หาการขยายตัวของสังคมเมือง ที่ดิ นมีราคาแพง ขาดการสานต่อจากรุ่น สู่รุ่น
ประกอบกับพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีปัญหาบ่อยครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 , พ.ศ. 2545 , พ.ศ. 2554
และล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 ทาให้สวนผลไม้ยืนต้นตายจานวนมาก ขาดกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีต่างๆและพืชตระกูล
หวาย เป็นสาเหตุให้เกษตรกรบางส่วนขายที่ดินและเลิกอาชีพเกษตรกรรม
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุ รี จึง จัดทาโครงการรวบรวมไม้ผลพั นธุ์ดีแ ละพืช ตระกูลหวาย ปี
2561 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีต่างๆและพืชตระกูลหวาย เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนผลไม้/
อาชีพเกษตรกรรมในจังหวัดนนทบุรี โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสานึกและมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนบริหารจัดการที่ดินด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการประชาสัมพัน ธ์และเผยแพร่ข้อมูลการเกษตรของสภาเกษตรกรแห่ง ชาติ สภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อให้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ รับความสะดวกในการเข้าถึง แหล่ง ข้อมูล ข่าวสาร
การเกษตรอย่างหลากหลายช่องทางในการรับบริการ
3. เพื่อเป็นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่อย่างหลากหลาย
3. เป้าหมาย
เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี และประชาชนทั่วไป
4. ผลการดาเนินงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรในการขาดกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีต่างๆ
และพืชตระกูลหวาย สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงดาเนินการส่งหนังสือ ที่ สกจ.นบ 0208/206 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กิ่งพันธุ์ไม้ผลและพืชตระกูลหวายต่อกรมส่งเสริมการเกษตร
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(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร) เพื่อนาไป
ปลู ก ขยายในเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ด้ า น
การเกษตรอย่างยั่งยืน
1. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสืบพงษ์
จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2
นายสุท ธิชัย สุ ทธิวราภิรักษ์ หั วหน้ าสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอานวยการ และ
พนักงานสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จานวน 5 ราย
เดินทางประสานงานและศึกษาดูงานด้านการเกษตร อาทิเช่ น
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธุ์ไม้
ผล การปลูกเห็ด/ก้อนเชื้อ การเพาะพืชสวนครัว (พริก มะเขือฯลฯ)
การเลี้ยงไส้เดือน/ปุ๋ยมูลไส้เดือน การเลี้ยงชันโรง การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูก
หน่อไม้ฝรั่ง ผักไฮโดรโปนิกส์ และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ตามโครงการรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดีและพืชตระกูลหวาย
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2. สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นมะเขือเปาะพันธุ์
หยาดทิพย์ พริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท ฯลฯ และปุ๋ยมูลไส้เดือน มอบให้เกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
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2.1.8 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกรมป่าไม้ ได้จัดทาโครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมี
พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยกาหนดให้สภาเกษตรกรทุกจังหวัดร่วมปลูกป่าและดูแลรักษาต้นไม้ปี
ละ 1 ล้านต้นและดาเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี โดยให้รับกล้าไม้จากสถานีเพาะชากล้าไม้และศูนย์เพาะชากล้า
ไม้ ในสังกัด กรมป่าไม้ สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ประสานงานขอรับพันธ์กล้าไม้จาก สถานีเพาะชา
กล้าไม้นนทบุรี เพื่อมอบให้ตัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
นาไปปลูกตามโครงการปลูกป่า ฯ สถานที่ปลูกให้สมาชิกเลือกตามความเหมาะสมมีกล้าไม้ ดังนี้ ทรงบาดาล 300
ต้น , ต้นอินทนิล 300 ต้น , ต้นแคนา 200 ต้น , ต้นปีบ 200 ต้น , ต้นขนุน 400 ต้น , ต้นหมากเหลือง 100 ต้น
รวมทั้งหมด 1,500 ต้น
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2.1.9 โครงการ 1 ตาบล 1 นวัตกรรมเกษตร
1. หลักการและเหตุผล
จากผลการดาเนินโครงการ InnoAgri ในปี 2560 สภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นว่าโครงการลักษณะ
ดั งกล่ าวเป็ นประโยชน์ อย่ างยิ่ งต่ อการพั ฒ นาภาคการเกษตรกรรมของไทยในภาพรวม โดยมุ่ งเน้ นการพั ฒ นา
ความสามารถให้ เกษตรกรแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง ด้ วยหลั กการทางวิ ทยาศาสตร์ และการเลื อกและประยุ กต์ ใช้
เทคโนโลยี อันสามารถนาไปสู่ การต่อยอดสร้างนวัตกรรมในชุมชนได้ หากมีการขยายผลโครงการดังกล่าวอย่างเป็ น
ระบบลงสู่พื้นที่ในระดับตาบล น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นกลไกการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
แบบมี ส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับนั กวิ จัยจากหน่วยงานวิจั ยและพั ฒนา การพั ฒ นาภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น โดยใช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดนวัตกรรมในท้องถิ่นที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงและทันท่วงที
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตรงกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ นอกจากนั้นเครือข่ายนวัตกรรมทางการเกษตร
ระดับอาเภอที่จัดตั้งขึ้นจากการทางานร่วมกันจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมต้นแบบ สร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และลด
ความเหลื่อมล้าในสังคมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 การสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2 สร้ า งนวั ต กรรมเกษตรจากการต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยองค์ ค วามรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 สร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
3. เป้าหมาย
3.1 8 เดือนแรกสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดนวัตกรรมเกษตรในพื้นที่ทั่วประเทศ 878 อาเภอ
3.2 ปี ที่ 2 ขยายผลต่อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ด้ วยองค์ ค วามรู้ท างวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดนวัตกรรมเกษตรในพื้นที่ 3,500 ตาบลผ่านเครือข่ายนวัตกรรมเกษตร 878 เครือข่าย
3.3 ปี ที่ 3 ขยายผลต่อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ด้ วยองค์ ค วามรู้ท างวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดนวัตกรรมเกษตรในพื้นที่ 7,255 ตาบลผ่านเครือข่ายนวัตกรรมเกษตร 878 เครือข่าย
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูล
นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จานวน 14 เรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกศึกษา
ในเชิงลึกและเข้าร่วมโครงการต่อไป โดยเสนอข้อมูลต่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
(วว.) และดาเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งประสานงานลงพื้นที่คัดเลือกภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ จานวน 5
จุด ได้แก่
จุด ที่ 1 นายสมเจตน์ กลั ด เล็ ก เลขที่ 18 หมู่ ที่ 3 ต าบลบ้ านใหม่ อ าเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมฮอร์โมนไข่, ไตรโคเดอร์มาอย่างง่าย
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จุดที่ 2 นายมนตรี ศรีสม เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตาบลทวีวัฒนา อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ชื่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมฮอร์โมนผลไม้สีเหลืองเร่งการเจริญเติบโต

จุดที่ 3 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม เลขที่ 13 หมู่ที่ 3 ตาบลคลองพระอุดม
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมกล้วยตาก กล้วยอบแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

จุดที่ 4 วิสาหกิจชุมชนน้าสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 9 ตาบลไทรใหญ่ อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมใบบัวบกทอดกรอบ

จุดที่ 5 กลุ่มศาลากลางรักษ์พัฒนา เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จัง หวัด
นนทบุรี ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมชันโรง
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4.2 วิเคราะห์/ทดสอบนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละตาบล เพื่อประเมินและกาหนด
แนวทางการใช้ วทน.พัฒนา
4.3 ต่อยอดนวัตกรรมจากภูมิปัญ ญาท้องถิ่นด้วย วทน. ถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. ให้แก่กลุ่ม
พัฒ นาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในระดับตาบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตผล รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพ จานวน 2 จุด ได้แก่
จุ ด ที่ 1 วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนน้ าสมุ น ไพรใบบั ว บกวั ด สโมสร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใบบั ว บกทอดกรอบ โดย
ดร.ปนิดา บรรจงศิริ และนางชลธิชา นิ วาสประกฤติ สร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนน้าสมุนไพรใบ
บัวบกวัดสโมสร เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งวิเคราะห์ และทดสอบผลิตภัณฑ์จากใบบัวบก
ช่วยแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูปด้วยระบบการจัดการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด เพื่อผนวกการ
ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัต กรรม เพื่ อ สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรที่ มีเอกลั กษณ์ เฉพาะตัว ขฃองกลุ่ ม รวมทั้ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานให้กับสินค้าและบริการจนสามารถยกระดับจากผู้ผลิตที่ตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นได้
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จุดที่ 2 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก กล้วยอบแผ่นโดย
นางชลธิชา นิวาสประกฤติ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ต่อยอดนวัตกรรมจากภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ วยน าเทคโนโลยี นวั ตกรรมและเครื่อ งมื อ ที่ ทั น สมั ยมาพั ฒ นาระบบการผลิ ต สิน ค้ า ของกลุ่ ม
ซึ่งจะนาเครื่องมือมาใช้เพิ่มกาลังการผลิต เพื่อให้ผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทันตาม
ความต้องการของตลาด
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4.4 สร้างนวัต กรรมเกษตรแบบมีส่วนร่วม สัมมนาเชิ งปฏิบั ติการแบบมี ส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมทางการเกษตร โดยกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี วิสาหกิจชุมชนน้าสมุนไพรใบบัวบกวัด
สโมสรและกลุ่มส่งเสริมผู้ข้าวอินทรีย์ตาบลบางใหญ่ เข้าร่วมมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดั บภูมิภาค 1 ตาบล 1
นวัตกรรมและในระดับภูมิภาคกลุ่มภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
จังหวัดนนทบุรี โดยวิสาหกิจชุมชนน้าสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสรได้ถูกคัดเลือกให้นาผลิตภัณฑ์ใบบัวบกทอดกรอบ
ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าจัดแสดง
สินค้าและจาหน่ายในงานมหกรรมฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
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2.1.10 แผน/ผลการปฏิบัติงานของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ปี 2561
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2.2 ผลการดาเนินงานกิจกรรมปีงบประมาณ 2561
2.2.1 การประชุมประจาเดือนพนักงานการประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเพื่อ
วางแผนและติดตามผลงานประจาเดือน ประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีประจาเดือนมีการประชุม
ทั้งสิ้น 18 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีดาเนินการงานตามแผนปฏิบัติ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีมอบหมายงานให้แก่
พนักงานสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีตามหน้าที่ของแต่ล ะส่วน/ฝ่าย รวมถึงงานที่ร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ นามาสรุปชี้แจงให้หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีทราบ ถึงผลการปฏิบัติงานใน
การประชุมครั้งต่ อไป เพื่ อให้ การปฏิ บัติ งานบรรลุเป้ าหมายและแผนงานของสานักงานสภาเกษตรกรจัง หวัด
นนทบุ รี ตามโครงการและกิ จ กรรม ในปี ง บประมาณ 2561 สามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสานต่ อ งานใน
ปีงบประมาณต่อไป

ภาพ
กิจกรรม
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2.2.2 การประชุมคณะทางานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
1.คณะทางานดาเนินกิจการสภาจังหวัดนนทบุรี เป็นการทางานที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ
และพัฒนางานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยมีการจัดประชุมในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมี
นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต เป็นประธานคณะทางานดาเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
1.1 ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
1.2 ครั้งที่ 1/2561 วั น พุ ธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้ องประชุ ม สานั ก งานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
1.3 ครั้ ง ที่ 2/2561 วั น พุ ธ ที่ 14 มี น าคม พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
1.4 ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
1.5 ครั้งที่ 4/2561 วัน พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
1.6 ครั้งที่ 5/2561 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี

87

88

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

2. คณะทางานพืช
คณะทางานด้านพืช เป็นการปฏิบัติงานตามแผนงานนโยบายของสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรีและสอดคล้องกับปีงบประมาณ 2561 โดยดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่สถาบัน การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน ให้ คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่
เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีการจัดประชุมในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 2
ครั้ง โดยมีนายประสิทธิ์ บุญเฉย เป็นประธานคณะทางานด้านพืช
1. ประชุมคณะทางานด้านพืช ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี คณะทางานได้ร่วมพิจารณา
- การคั ด เลื อกศู น ย์สั ม มาชี พ ต้น แบบดี เด่ น แห่ ง ชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2560 จากการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครั้ง ที่ 4/2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติในที่ประชุมให้นายสม
เจตน์ กลัดเล็ก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อาเภอบางใหญ่
เข้าประกวด
- การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาพั น ธุ์ ม ะปรางท่ า อิ ฐ
มะม่วงยายกล่า และทุเรียนนนท์ สู่ GI โดยจัดทาแผนประชุมเครือข่าย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จานวน 4 ครั้ง ได้แก่ ตาบลท่าอิฐ ตาบลบาง
รักษ์ใหญ่ ตาบลบางใหญ่ และตาบลบางเลน
- โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว กข. 43 จังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้เกษตรกรชาวนารวมกลุ่มกันผลิตข้าวเพื่อสุขภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการตลาดในระดับ
สินค้าปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน
2. ประชุมคณะทางานด้านพืช ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ
ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุ รี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี คณะทางานได้ร่วมพิจารณา
- การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในส่วนที่จะแก้ไขเพื่อ
นาเสนอรัฐบาลต่อไป
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3. การประชุมคณะทางานปศุสัตว์และประมง
สภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานปศุ สั ต ว์ แ ละประมง เพื่ อ
ปฏิบัติงานตามแผนงานนโยบายของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและสอดคล้องกับงบประมาณปี 2561 อาศัย
อานาจตามมาตรา 33 (8) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ดาเนินการศึกษา รวบรวมและ
วิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดรวมทั้งนโยบายของรัฐและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์และประมง พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการจัดประชุมคณะทางานปศุ สัตว์และประมง ในปีงบประมาณ 2561
จานวน 1 ครั้ง โดยมีนายสอาด เมี้ยนแม้น เป็นประธานคณะทางานปศุสัตว์และประมง
จากการประชุมคณะทางานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุมศูนย์โอทอป ชั้น 3 ตาบลอ้อมเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คณะทางานฯ ได้ร่วม
พิจารณาวาระการประชุมคณะทางานฯ 2 เรื่อง ได้แก่
1. เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย เกี่ ย วกั บ ปศุ สั ต ว์ ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะ
ผลักดันการนานโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจ
หลักของประเทศ เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง 2 กลุ่มที่
เกี่ ย วข้ อ งและส่ ง เสริ ม กั น ได้อ ย่ างลงตัว คื อ กลุ่ม อุ ต สาหกรรมอาหาร
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย
ประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนนทบุรีทราบ
2. กระบวนการผลิ ต และการจั ด การฟาร์ ม ที่ ดี โ ดยให้
ความสาคัญของการวางแผนการจัดการโรงเรือนการจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์
ในฟาร์มมีความสาคัญและเป็นพื้นฐานฐานของการจัดสรรการใช้ประโยชน์จาก
พื้ น ที่ ที่ มี อ ยู่ ข องเกษตรกรให้ ส ามารถใชประโยชนไดอย่ า งเหมาะสมและ
สามารถที่จะเตรียมพรอมสาหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการขยายขนาด
ของฟารมไดในอนาคตอย่างเหมาะสม การวางแผนการจัดการโรงเรือนใน
ฟาร์มจะตองครอบคลุมถึงทุกๆ สวนของฟารม เชน โรงเรือนเลี้ยงแพะ โรงเก็บ
อาหาร โรงเก็บเครื่องมือหรือสถานที่กาจัดของเสีย เปนตน โดยการจัดการฟารมที่
เหมาะสมจะตองมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มผลผลิตใหไดสูงสุดในขณะเดียวกันก็ตองสามารถลด
ปัญ หาค่าใช้จ่าย มีการใช้แรงงานใหนอยที่สุด โดยควรจัดการการทางานให้ง่ายและสะดวกกับ ผู้เลี้ยงที่สุด เพื่อ
พัฒนาการจัดการฟาร์ม มาตรฐานการรับซื้อน้านมดิบและการควบคุมคุณภาพน้านมดิบของเกษตรกรต่อไป
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3. การประชุมคณะทางานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร
คณะทางานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร เป็นการปฏิบัติงานตามแผนงาน
นโยบายของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและสอดคล้องกับงบประมาณ 2561 โดยดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่
ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประสานนโยบายและการดาเนินงาน
ระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้คาปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกรหรือองค์ กรเกษตรกรในพื้ นที่จัง หวัดนนทบุรี โดยมีก ารจัดประชุมใน
ปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีนายสมเจตน์ กลัดเล็ก เป็นประธานคณะทางานพัฒนาเกษตรกรรม
และแก้ไขปัญหาเกษตรกร
จากการประชุมคณะทางานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์
อบต.บางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คณะทางานได้ร่วมพิจารณา
1. การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูป
การสร้า งมู ล ค่ าเพิ่ ม สิ น ค้ าเกษตร การน าผลิ ต ผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจาก
ลักษณะเดิมไปเป็นกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ซึ่ง อาจเกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติให้ต่างไปจากเดิม
เพื่ อ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริโภค การส่ ง เสริม การสร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม จากสิ น ค้ า เกษตรไปสู่ ก ารแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ เช่น การอบ ตากแห้ง การเผา คั่ว ทอด
แช่แข็ง การทาเค็ม การหมัก การดอง ฯลฯ ช่องทางการเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร การสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร
2. ปัญ หาด้านการตลาดในการจาหน่ายสินค้าเกษตรใน
ชุมชน การสร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและชุมชน
สามารถสร้างรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและผลผลิต
ของตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด และยั ง ช่วยเหลื อ เกษตรกรให้ มี สถานที่ จาหน่ า ย
สิน ค้า /บริก าร โดยให้ มี สถานที่ให้ เกษตรกรหมุ น เวีย นน าสิน ค้ ามา
จาหน่าย ตลอดจนมีการวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ รองรับสินค้าของเกษตรกรจากแปลงใหญ่
เกษตรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรทั่วไป และพัฒนาให้ขยายเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรของจังหวัด
นนทบุรีในอนาคต
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2.2.3 การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครังที่ 1
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครัง
ที่ 5/2560
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
เรื่องเสนอพิจารณา
- แผนการใช้งบประมาณฯ/แผนการปฏิบัติ
งานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2561
- โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561
- การเปลี่ยนคณะทางานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ 2561

ภาพ
กิจกรรม
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

ภาพ
กิจกรรม

ครังที่ 2
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครังที่ 6/2560
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
เรื่องเพื่อพิจารณา
- งานโครงการ/กิจกรรมของสานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
- การขับเคลื่อนมะปรางท่าอิฐสู่ GI
- การขับเคลื่อนการเลี้ยงแพะและ
การตลาดของจังหวัดนนทบุรี

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

ครังที่ 3
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีครังที่ 1/2561
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
เรื่องพิจารณา
- สมาพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย
- โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน

ภาพ
กิจกรรม
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

ภาพ
กิจกรรม

ครังที่ 4
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีครังที่ 2/2561
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
เรื่องพิจารณา
- โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบภัยน้าท่วม ปี 2560/2561
- โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ ร่วมกับ ปปส.
- การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานปี 2561 สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 นวัตกรรม กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
- โครงการ “ปั้นนักธุรกิจ อุตสาหกรรมแปรรูปไทย (SMEs) ตามแนวประชารัฐ”
- ปรับปรุงคณะทางานเครือข่ายระดับอาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

ภาพ
กิจกรรม

ครังที่ 5
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครังที่ 3/2561
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
เรื่องพิจารณา
- ปรับปรุงคณะทางานเครือข่ายระดับอาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน
- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการ “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี”
- ผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออก พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกาหนด
ค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560
- โครงการขอพันธุ์ไม้จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

ภาพ
กิจกรรม
ครังที่ 6
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครังที่ 4/2561
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี
เรื่องพิจารณา
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563
- โครงการ “อบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทย
ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี”
- โครงกำร “ปั้นนักธุรกิจอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) ตำม
แนวประชำรัฐ

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

ครังที่ 7
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครังที่ 5/2561 (วาระพิเศษ)
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
ณ ภัตตาคารแวร์ซาย พาเลซ นนทบุรี
เรื่องพิจารณา
- กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
- กิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
- กิจกรรมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรตำมแนวทำงเกษตรอุตสำหกรรม
- รำยงำนประจ้ำปี พ.ศ. 2561
- งบประมำณปี พ.ศ. 2562
- เตรียมกำรป้องกันอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี
- กำรปรับเปลี่ยนเลขำนุกำรคณะท้ำงำนด้ำเนินกิจกำรสภำเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
- พระรำชบัญญัติข้ำว พ.ศ.....

97

98

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

2.2.4 การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
นายธาดา เอี่ ย มอ่ า ประธานสภาเกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รี และสมาชิ กสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น จานวน 7 ครั้ง
1. ครั งที่ 5/2560 (วาระพิ เศษ) วั นที่ 18 กั น ยายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม พึ่ ง บุ ญ ชั้ น 8
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม พ.ศ. ...
2. หลั กเกณฑ์ การจัด สรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
3. การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
4. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ (เพิ่มเติม)
5. ร่างพระราชกาหนดสัญญาซื้อขายสับปะรด พ.ศ. ...
2. ครั งที่ 6/2560 ระหว่ า งวั น ที่ 17 - 18 ตุ ล าคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม พึ่ ง บุ ญ ชั้ น 8
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. สรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ“ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...”
2. แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ในระดับพื้นที่)
3. รายงานผลการดาเนินโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ
4. แผนการดาเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการสร้างความเข้ ม แข็ ง องค์ ก รเกษตรกรที่ ขึ้ น
ทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
5. สรุปผลการจัดโครงการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้า พ.ศ. ...”
6. สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการด้านประมง ในปีงบประมาณ 2560
7. การปรับปรุงพระราชบัญญัติปาล์มน้ามันฯ เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. รายงานผลการร่ว มโครงการสั ม มนารับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การพั ฒ นาผลผลิ ต และ
การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรในภาคเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่าอย่างยั่งยืน
9. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“แนวทางการ
จัดทาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของไทย (THAI PGS)”
10. ความก้าวหน้าในการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุม
ยางพารา พ.ศ.2542
11. ชี้ แ จงหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนหัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2561
12. การเปิดนาเข้าเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดง
13. แนวทางการสร้ า งความเป็ น ธรรมเรื่ อ งราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรให้กับเกษตรกร
3. ครั งที่ 7/2560 ระหว่ างวั น ที่ 14 – 15 ธัน วาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุม พึ่ ง บุ ญ ชั้ น 8
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

1. การขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่า
2.1 ด้านการผลิต
2.2 ด้านการตลาด
3. สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2560
4. การขอรับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญ หาหนี้สินและที่ดินจากสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน)
5. การแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน ในเขตพื้นที่ป่าไม้กรณีพื้นที่มีเอกสารสิทธิทับซ้อนกับพื้นที่
ป่าไม้
6. การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
7. รายงานความคืบหน้าการเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้า พ.ศ. ...
8. แนวเสนอการพัฒนาด้านการเกษตรในภาคใต้และชายแดนภาคใต้
8.1 ยางพารา
8.2 ด้านปาล์มน้ามัน
8.3 ด้านผลไม้และพืชผัก
8.4 ด้านแรงงานประมง
8.5 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด
9. ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย
10. ขอให้ ส ภาเกษตรกรจั ง หวั ด คั ด เลื อ กทายาทเกษตรกรที่ ส นใจเข้ า ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. สรุปผลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
12. ความคื บ หน้ า โครงการปลู ก ป่ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 พรรษา ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 6
ธันวาคม 2560
13. แนวทางการทบทวนหรือยกเว้นการเรียกเก็บภาษีอาชีพเกษตรกร
4. ครังที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพั นธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกาพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร
สารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. นโยบายในการประชุม ครม.สัญจร 4 ภาค
2. รายงานผลความก้าวหน้า เรื่อง การกาหนดคานิยามผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้
ที่ดินทากิน ตามคาสั่งที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
3. รายงานความก้ า วหน้ า ในการเสนอการ
แก้ไขปัญหายางพาราและพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
4 . ก าร รั บ ซื้ อ ข้ า ว โพ ด เลี้ ย ง สั ต ว์
ภายในประเทศต่ อ การขออนุ ญ าตน าเข้ า ข้ า วสาลี เ ข้ า มาใน
ราชอาณาจักร
5. ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ามัน พ.ศ. ....
6. แนวทางการตรวจสอบสต็อกน้ามันปาล์มดิบ
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7. โครงการคลัสเตอร์กุ้งแบบครบวงจร
8. รายงานผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการกาหนด
ค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560
9. การขอรับ การยกเว้น การเรี ยกเก็ บ ค่าธรรมเนี ย มส าหรับ การจดสิท ธิ บัต รหรือ อนุ
สิทธิบัตร
10. สรุปผลการเข้าพบอธิบดีกรม
ปศุสัตว์
11. ความก้ า วหน้ า ในการขั บ
เคลื่อนโครงการนาร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย
12. แนวทางจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด 20 ปี
13. สรุป ผลการรั บ ขึ้ น ทะเบี ย น
องค์กรเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
14. ความคืบ หน้ าโครงการปลู ก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
15. สถานภาพการดารงตาแหน่งของนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. ครังที่ 2/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม รวงข้าว 204 ชั้น 2 อาคารวชิรา
นุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. การจัดทาแบบรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้
พ.ศ. ...”
2. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ...
3. การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4. ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560
5. สรุปผลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
6. ความคื บ หน้ า โครงการปลู ก ป่ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 พรรษา ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 17
เมษายน 2561
7. การอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของเกษตรกร
6. ครังที่ 3/2561 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนา
ที่ดิน
1. สรุปผลการหารือระหว่างคณะผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่ง ชาติกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. การรับบริจาคที่ดินของสานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
3. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาข้อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ แกะแบบครบ
วงจร
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4. รายงานผลการแจ้งรายชื่อผู้นาเกษตรกรเข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้ าที่ ไกล่เกลี่ ย
แก้ไขปัญหาข้อพิพาทของเกษตรกร
5. ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. .......
6. ความก้าวหน้าการจัดตั้งสมาคมสถาบันชาวนาไทย
7. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานพิ จ ารณาหาพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งอาคาร
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
8. ความคืบหน้าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
9. ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อเกษตรกร
จากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ กาหนดค่าใช้จ่ายที่
ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560
10. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ข องส านั ก งานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ
11. ขอความเห็ น ชอบก่ อ หนี้ ผู ก ขาดข้ า มปี ง บประมาณตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ 2566 กรณีเช่ารถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติและสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
7. ครังที่ 5/2561 ระหว่างวัน ที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพึ่ งบุญ ชั้น สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
1. ผลการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และกาหนดวันมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีเช่ารถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
3. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4. การจัดทาข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ.....
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2.2.5 การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการจังหวัดนนทบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัด เพื่อให้
คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พิจารณาให้ความช่วยเหลือการขอกู้เงินกองทุนของนายสมพงค์
ทองศรี จานวนทั้งสิ้น 476,000 บาท

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐประจาจังหวัด
นนทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด
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เข้ าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ข องจั ง หวัด นนทบุ รี ครั้ง ที่
1/2561 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแนวโน้ม
จานวนพื้นที่การทานาครั้งที่ 2 ปี 2560/2561 และการจัดการความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและ
การตลาด

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐประจาจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่
2/2561 เพื่อดาเนินงานของหน่วยงานกากับ ดูแลตลาดและ CMO ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาด
ประชารัฐของกระทรวงมหาดไทย

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561
พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีที่ประสบปัญ หาน้าเค็มปี 2561 ขับเคลื่อนการ
ดาเนินการทดลองค่าความเค็มของน้าที่มีผลกระทบต่อการปลูกทุเรียนและการดาเนินงานโครงการเพิ่มทักษะ
อาชีพและการจ้างงานแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
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เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาเกษตรและสหกรณ์ ข องจั ง หวั ด นนทบุ รี ครั้ ง ที่
4/2561

2.2.6 การประชุมกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาปัญหาทรัพยากรดินและ
น้าที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทานาของเกษตรกรชาวนาและแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเพื่อแก้ไข
ปัญหา

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมกันพิ จารณาแนวทางการบูร
ณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวอย่างครบวงจร

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 5/2560

2.2.7 การประชุมสัมมนาร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการคั ด เลื อ กศู น ย์ สั ม มาชี พ ต้ น แบบดี เด่ น แห่ ง ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (ภาคกลาง) โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีส่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (นายสมเจตน์ กลัดเล็ก) เข้าร่วมการคัดเลือกฯ
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เข้าร่วมสัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่ อ
เกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้
1.ตัวอย่างความสาเร็จการบริหารจัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริทั้ง 4 ภูมิภาค
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบริหารจัดการน้าชุมชน (พื้นที่ต้นน้า , พื้นที่น้าท่วม น้าแล้ง ,
พื้นที่ชลประทานขนาดเล็ก , พื้นที่สมดุลนิเวศท้ายน้า รวมถึงน้าเน่าเสีย)
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เข้าร่ วมประชุม หาแนวทางแก้ไ ขปัญ หาการบริ หารจัด การน้ าในเขตลุ่ มน้ าเจ้าพระยาเพื่ อ
นาเสนอรัฐบาล

เข้าร่วมสัม มนาทางวิชาการเพื่ อ ขับ เคลื่ อนงานสภาเกษตรกรแห่ งชาติในการส่ง เสริม และ
พัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
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เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อติดตาม เร่งรัด และผลักดันการทางานเชิงรุกของ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีการทางานสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) ปี 2560-2564 ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 12) ปี 2560-2564 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) และนโยบายของรัฐบาล

เข้าร่ วมประชุม เชิ งปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ ขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานเครื อข่ ายเกษตรอาสาพั ฒ นา
ประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทางานร่วมกันตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เข้าร่วมอบรมวิทยากรครู ก เพื่อสร้างผู้นาด้านการส่งเสริมการออมเงิน กอช. และโครงการ
อบรมการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ผลิต VTR ประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด และพัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิต
VTR

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2561

เข้า ร่วมโครงการกระตุ้ น การผลิต สิ น ค้าเกษตรที่ มี ม าตรฐานสูง ของกรุ ง เทพมหานครเพื่ อ
สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านการตลาดและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสาหรับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแห้ไขปัญหาโดยการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่ทุกจังหวัด และขยายความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
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