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พระบรมราโชวาท ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

“ ...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทาง
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป... ”

พระราชดาริ เมือ่ 18 กรกฎาคม 2517
“ ...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เรา
อยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทางานตั้งจิต
อธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรื องอย่างยอด แต่ว่ามีความ
พออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวด
ได้... ”

พระบรมราโชวาท เมื่อ 4 ธันวาคม 2517
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดารัสของในหลวง แด่พสกนิกรชาวไทย
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
รำชดำรัสแก่ชำวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมำ และถูกพูดถึงอย่ำงชัดเจนในวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ.
2540 เพื่อเป็นแนวทำงกำรแก้ไขวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให้สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำง
มั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกำภิวัตน์และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับกำร
เชิด ชูจ ำกองค์กำรสหประชำชำติ ว่ำเป็นปรัชญำที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนำนำประเทศ และ
สนับสนุนให้ประเทศสมำชิกยึดเป็นแนวทำงสู่กำรพัฒนำแบบยั่งยืน
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ที่พระราชทาน
มานานกว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐาน
ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ที่สาคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความ
เพียร” ซึ่งจะนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวิตอย่างแท้จริง ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมี พอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความ
เจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนาการ
พัฒนาประเทศ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน นั่นคือ ทาให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่
พอมีพอกิน ก่อน เป็ น แนวทางการพั ฒ นาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่ อสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป
เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดาริ
ชี้แนะแนวทาง การดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง ในการน าวิ ช าการต่ า งๆ มาใช้ ใ นการวางแผนและการด าเนิ น การ ทุ ก ขั้ น ตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วย
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ความอดทน ความเพี ย ร มี ส ติ ปั ญ ญา และความรอบคอบ เพื่ อ ให้ ส มดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดีความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ ไ ม่ น้ อ ยเกิ น ไปและไม่ ม ากเกิ น ไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ
อย่างรอบคอบ
3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ประการ
ดังนี้
1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริ มสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

4 สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดารินี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหา
ทั้งภัย ธรรมชาติและปั จจัย ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทาการเกษตร ให้ สามารถผ่ านพ้นช่วงเวลาวิกฤต
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลาบากนัก ความเสี่ยงที่เกษตรกรมักพบเป็นประจา
ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร
2. ความเสี่ยงในราคาและการพึ่งพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ
3. ความเสี่ยงด้านน้า ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง
4. ภัยธรรมชาติอื่นๆ และโรคระบาด
5. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต
- ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช
- ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน
- ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน
ทฤษฎี ใ หม่ จึ ง เป็ น แนวทางหรื อ หลั ก การในการบริห ารการจั ด การที่ ดิ น และน้ า เพื่ อ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ความสาคัญของทฤษฎีใหม่
1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน
2. มีการคานวณโดยใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการ
เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี
3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสาหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน
ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่
1. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยง
ตนเองได้ตามหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”
2. ในหน้าแล้งมีน้าน้อย ก็สามารถเอาน้าที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้น้าน้อยได้
โดยไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน
3. ในปี ที่ฝ นตกตามฤดูกาลโดยมีน้าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้ส ามารถสร้างรายได้ให้ แ ก่
เกษตรกรได้โดยไม่เดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ
4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดย
ทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย
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ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์
ทฤษฎีใหม่ที่ดาเนินการโดยอาศัยแหล่งน้า ธรรมชาติ น้าฝน จะอยู่ในลักษณะ“หมิ่นเหม่”
เพราะหากปีใดฝนน้อย น้าอาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้น การที่จะทาให้ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ได้นั้น จาเป็นต้องมีสระ
เก็บกักน้าที่มีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยการมีแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่สามารถเพิ่มเติมน้าในสระเก็บ
กั ก น้ าให้ เ ต็ ม อยู่ เ สมอ ดั ง เช่ น กรณี ข องการทดลองที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณวั ด มงคลชั ย พั ฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสระบุรี

ที่มา : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx
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สารจาก...
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ประธ
ด้วยความมุ่งมั่นในการทางานตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้ตั้งใจทางานและเสียสละความสุขส่วนตัว
ทางานเพื่อสังคมในท้องที่ แก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านน้า และทุก
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกร หากพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนก็ไม่นิ่งนอนใจ มีแ นวทางในการพัฒนาสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ให้เหมาะกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อจะได้ขับเคลื่อนการทางานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีแนวทางในการทางานด้วยความรักและความสามัคคี ความโปร่งใส ในการปฏิบัติ
หน้าที่ มุ่งดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้วยความเที่ยงตรงและยุติธรรม พร้อมที่จะปฏิบัติงาน มุ้งเน้นให้เกษตรกร
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความสาเร็จ จะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบกับ 3 อย่าง ความรู้ ความสามารถและความ
พยายาม คือ สิ่งที่ทุกคนรู้แต่ยังมีอีกที่สาคัญที่สุดแต่ไม่ค่อยนึกถึงนั่นคือ จิตวิทยาในการเอาชนะใจคน สาคัญ
มากต้องทางานร่วมกับคน มนุษย์เราดารงชีวิตแบบสัตว์สังคมล้วนมีทักษะไหวพริบและกลยุทธ์ในการเอาชนะ
ใจคนอย่างแยบยล ทุกคนแทบไม่เคยถูกปฏิเสธ แทบไม่เคยมีปัญหาในการทางานร่วมกับคนอื่น สร้างเพื่อน
สร้างความสัมพันธ์ (Connection) สร้างโอกาสที่พวกเขาต้องการ จากจุดที่ยืนเปลี่ยนไปจากจุดที่เป็น
การทางานจะประสบความสาเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือของทุกท่านในหน่วยงานไม่ว่า
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ที่ต้องร่วมแรง
ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจของตนเองให้ดีที่ สุด และสานประโยชน์ร่วมกันเพื่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่
เพื่อความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ท้ายสุ ดกระผม ขอขอบคุณสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ให้ การสนับสนุนการทางานของสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีมาด้วยอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีทุกๆท่าน ที่ให้
ความร่วมมือและขับเคลื่อนการทางานในรอบปีที่ผ่านมา และขอบคุณพนักงานทุกๆคนที่ตั้งใจในการทางาน
และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
นายธาดา เอี่ยมอ่า
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
30 กันยายน 2560
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ถ้อยแถลงจาก...
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี

ประธ
การดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในงบประมาณ ปี 2560 เป็นปีแรก ที่มารับตาแหน่ง ณ สานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต้องรับผิดชอบงานด้านธุรการและทาหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกร
จั ง หวั ด รวบรวม ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของสภาเกษตรกรจั ง หวั ด
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการ
ดาเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัย
และองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต ผลผลิ ต การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรกรรม รวมทั้ ง การตลาด ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ประสานการดาเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดทารายงานประจาปีของสภาเกษตรจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ
และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการของสภาเกษตรกร
แห่งชาติและจังหวัด เช่น โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตาบล/อาเภอ โครงการจัดทา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมดับตาบลเป็นอุตสาหกรรม โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร โครงการ
เสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการสื่อสารสภาสู่ประชาชน โครงการตรวจสอบรายชื่อและ
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนทบุรี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
เกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น หนี้สิน แหล่งน้า ที่ ดินทากิน ทุนและการตลาด เป็นต้น ซึ่งพนักงานของสานักงาน
ได้ร่วมกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและกากับดูแลของนายธาดา เอี่ยมอ่า ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี ทาให้การทางานของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และภารกิจต่างๆได้สาเร็จลุล่วงสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ ตามแผนงานโครงการที่วางไว้
กระผมจึงขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร พาณิชย์จังหวัด สานักงานปลัดจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานในระดับต่างๆในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมมือและสนับสนุนการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านศศิธร นก
ทรั พย์ นายกองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบางแม่นาง อ.บางใหญ่ ที่ให้ ความกรุณาให้ ความอนุเคราะห์ ส ภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีใช้อาคารเอนกประสงค์เป็นสานักงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2460 ท้ายสุดนี้หวังเป็น
อย่ างยิ่งว่าพนักงานและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีทุกๆท่าน จะร่วมกันทางานอย่างทุ่มเทและ
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สร้างสรรค์งานตามบทบาทหน้าที่ เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในนามของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ทาให้เกิดผล
งานที่เป็นรูปธรรมให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกัน

นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
30 กันยายน 2560
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คณะผูบ้ ริหารสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

นายธาดา เอี่ยมอ่า
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

นายสอาด เมีย้ นแม้น
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1

นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2
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สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

นายธาดา เอี่ยมอ่า
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
โทร.089-5038371
ที่อยู่ 8/2 หมู่ที่ 1 ตาบลบางรักน้อย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายสอาด เมีย้ นแม้น
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1
โทร.083-1997093
ที่อยู่ 53 หมู่ที่ 2 ตาบลละหาร
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2
โทร.086-0358479
ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 15 ตาบลบางแม่นาง
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายประหยัด อ้นสว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอเมืองนนทบุรี)
โทร.085-3209494
ที่อยู่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตาบลบางไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายสมนึก ทิมคา
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอบางบัวทอง)
โทร.089-0434023
ที่อยู่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตาบลบางรักใหญ่
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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นายเสน่ห์ รุ่งสว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอบางกรวย)
โทร.081-9361560
ที่อยู่ 112 หมู่ที่ 1 ตาบลบางขุนกอง
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายสมพงษ์ เม่นขา
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอบางกรวย)
โทร.081-8140046
ที่อยู่ 45/5 หมู่ที่ 4 ตาบลบางขนุน
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายชะโอด หลาบเจริญ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอบางใหญ่)
โทร.086-6448462
ที่อยู่ 21/4 หมู่ที่ 6 ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายสมเจตน์ กลัดเล็ก
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอบางใหญ่)
โทร.089-8812892
ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายทองปลิว ศิลา
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอปากเกร็ด)
โทร.087-3267409
ที่อยู่ 14/3 หมู่ที่ 2 ตาบลคลองพระอุดม
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอปากเกร็ด)
โทร.093-9182524
ที่อยู่ 10/2 หมู่ที่ 2 ตาบลบางพลับ
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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นายประสิทธิ์ บุญเฉย
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอไทรน้อย)
โทร.081-8486991
ที่อยู่ 15/3 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองขวาง
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายสุวิชา จอประยูร
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอไทรน้อย)
โทร.081-6477902
ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 2 ตาบลราษฎร์นยิ ม
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายมนตรี ศรีสม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอไทรน้อย)
โทร.085-1206259
ที่อยู่ 17 หมู่ที่ 7 ตาบลทวีวัฒนา
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายสมพร มัณยานนท์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอไทรน้อย)
โทร.084-0842500
ที่อยู่ 52/1 หมู่ที่ 2 ตาบลไทรใหญ่
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายบุญหลง อาจจิต
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
(อาเภอไทรน้อย)
โทร.089-2603064
ที่อยู่ 38 หมู่ที่ 8 ตาบลหนองเพรางาย
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายชัยนาท ทิมคา
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช
โทร.081-1973536
ที่อยู่ 42/4 หมู่ที่ 3 ตาบลท่าอิฐ
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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นายทองสุข อาจหยุด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช
โทร.089-0147550
ที่อยู่ 34/1 หมู่ที่ 6 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายเกรียงศักดิ์ สุจริต
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์
โทร.083-0062514
ที่อยู่ 82/50 หมู่ที่ 4 ตาบลละหาร
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นางสุมาลี แดงโกเมน
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง
โทร.080-0680979
ที่อยู่ 63/2 หมู่ที่ 12 ตาบลบางบัวทอง
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นางสมหมาย จีนแจ้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
โทร.089-4927858
ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 5 ตาบลบางรักน้อย
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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พนักงานสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ปี 2560

นายสุทธิชยั สุทธิวราภิรักษ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายอานวยการ

นางอุษา ภู่กลิ่น
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนประเมินผลและกากับการบริหารจัดการทีด่ ี

นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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ส่วนขับเคลื่อนและการมีสว่ นร่วม

ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล
หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม

นายชิตชานนท์ กุ้งกลางดอน
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุธิดา สะเลมัน
นักวิชาการเกษตร

