
ประชุมคณะท ำงำนปศุสัตว์และประมง  ครั้งท่ี  3/2560 

 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายสอาด  เมี้ยนแม้น ประธาน

คณะท างานปศุสัตว์และประมง พร้อมด้วยคณะท างานและพนักงานส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะท างานปศุสัตว์และประมง ครั้งท่ี 

3/2560 

 เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการฟาร์ม มาตรฐานการรับซื้อ

น้ านมดิบและการควบคุมคุณภาพน้ านมดิบ พร้อมท้ังศึกษาดูงานกระบวนการ

ผลิต มุ้งเน้นให้ได้ความรู้ความช านาญเพิ่มเติม โดยมีนางสายฉัตร สิงหนาท 

หัวหน้าส านักงานกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมประชุมสนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ่ม/แหล่งเงินทุนภาคการเกษตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

ศึกษำดูงำนของกลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดนนทบุร ี

ประจ าเดือนพฤษภาคม  ฉบับที่ 3 

 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายธาดา เอีย่มอ่ า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมสร้าง
เกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม สรรหาเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจเข้าสู่
อาชีพการเกษตร ตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยพายุวเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการฟาร์ม
ท่ีดี และกลุ่มการส่งออกมะม่วง ณ อสค.อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตมะม่วงส่งออกบ้านพระพุทธบาทน้อย อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี 



  
ประชุมกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรต ำบลคลองพระอุดม 

 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 นายสุทธิชัย สทุธิวราภิรักษ์ หัวหน้า

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้มอบให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

นนทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลคลองพระอุดม ร่วมกับนาย  
ชานนท์ ดีหมี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงระบบการตลาดสินค้าเกษตร โดย
อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร พร้อมท้ังจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่มมุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้อง
ประชุมวัดสะพานสูง ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

ประชุมเครือข่ำยสภำเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งท่ี 9 

 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ า 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ 
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายชะโอด หลาบเจริญ ประธานกลุ่ม

ข้าวคุณภาพดีปลอดสารพิษ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯและพนักงานส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางพูนสุข สีตะมะดล ผู้อ านวยการกองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต นายสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี จัดประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งท่ี 9  

 เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหา/แนวทางการแก้ไข หรือการป้องกัน
ปัญหาท่ีเร่งด่วนท่ีมีกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร และ

ช่องทางการตลาดของข้าวอินทรีย์ ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ลงพ้ืนท่ีอ ำเภอบำงใหญ่ “โครงกำรข้ำวปลอดภัย” ร่วมกับ อบจ. นนทบุรี  

 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายธาดา 

เอี่ยมอ่ า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้  
นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

นนทบุรี ร่วมกับนางพนูสุข สีตะมะดล ผู้อ านวยการกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต นายสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าท่ีของ อบจ.นนทบุรีและ    

สกจ.นนทบุรี ลงพื้นท่ีอ าเภอบางใหญ่เย่ียมเยือนเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการข้าวปลอดภัยของ อบจ.นนทบุรี (เกษตรกรรายละ 5 ไร่) เพื่อ
หารือและหาแนวทางการรับมือกับสถานการณ์น้ าท่วมนาข้าว,เมล็ด
พันธุ์ไมง่อก,การรวมกลุ่มในการท านาแปลงใหญ่   
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ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
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โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์และศึกษำดูงำน ณ จังหวัดนนทบุรี  

ประชุมทำงไกล ครั้งท่ี 3/2560  

 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ า ประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้า
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับนางพัฒนา ศรีทร ผู้อ านวยการส่วน
ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ ส านักพัฒนาประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 

จัด"โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนนทบุรี" 
โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักข่าวเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าท่ี

กรมประชาสัมพันธ์ เข้าเย่ียมชมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
แพะนมบ้านเกาะดอน (โรงนมแพะราชทาน) 82/5 หมู่ท่ี 4 ต าบลละหาร อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธาดา 

เอี่ยมอ่ า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสะอาด เมี้ยนแม้น 

ประธานคณะท างานปศุสัตว์และประมง นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะท างาน

และพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมทางไกล 

ครั้งท่ี 3/2560 เพื่อรับการช้ีแจงและท าความเข้าใจในผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้น และร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไข

ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ท าอาชีพประมง จากการประกาศใช้ พรบ.การ
เดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  
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