
วันที่ 27 – 29 พฤศจกิายน 2560 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
นครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ออกพื้นที่ส้ารวจความพร้อมของเกษตรกร
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ในพืน้ที่จังหวัดนครพนม  

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม  ๔๘๐๐๐                                                                    
อเีมลล์ Ifnakhonphanom@yahoo.com  เว็บไซต์ http://www4.fisheries.go.th/rfa-nakhonpanom 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  ๕ / ๒๕๖๑ 



วันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 เวลา 09.30 น. นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจดืนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัด
นครพนม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนการท้างานแบบบูรณาการกัน
ระหว่างหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น เชน่การบูรณาการงบประมาณ การจัดอบรมถ่ายทอดใหค้วามรู้แก่เกษตรกรตามโครงการ
ที่ส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 
2561 โดยมีวาระที่ส้าคัญและพิจาณา ดังนี ้การจัดท้าแผนปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ซึ่งแปลงใหญ่ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (sc) จ้านวน 47 กลุ่มที่จะต้องจัดท้าแผนและหลักสูตรในการ
อบรมและด้าเนินงานในพื้นที่ การจัดท้าแผนปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) และตารางการจัดงาน field day ในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 12 อ้าเภอ การจัดท้าแผนปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม zoning by Agri-map และการจัดท้าแผนปฏิบัติงานโครงเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม 
ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม  ๔๘๐๐๐                                                                    
อเีมลล์ Ifnakhonphanom@yahoo.com  เว็บไซต์ http://www4.fisheries.go.th/rfa-nakhonpanom 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  ๕ / ๒๕๖๑ 



วันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 เวลา 13.00 น. นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจดืนครพนม เข้าร่วมประชุมประจ้าเดือน พฤศจกิายน 2560 ณ หอ้งประชุมส้านักงานประมงจังหวัดนครพนม  
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  ๕ / ๒๕๖๑ 



วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้้าจืดนครพนม ร่วมพิธีท้าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560          
ณ บริเวณวัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีนายสมชาย วิทย์ด้ารง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน      
ในพิธี 
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อเีมลล์ Ifnakhonphanom@yahoo.com  เว็บไซต์ http://www4.fisheries.go.th/rfa-nakhonpanom 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  ๕ / ๒๕๖๑ 



วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้้าจืดนครพนม ร่วมพิธีเปิดงาน "โครงการตลาดประชารัฐจังหวัดนครพนม" ที่บริเวณลานกันเกรา ริมฝั่งแม่น้้าโขง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายสมชาย วิทย์ด้ารงค์ ผูว้่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี 
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วันที่ 6 – 8  ธันวาคม 2560 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
นครพม ได้มอบหมายใหเ้จ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เข้าร่วมการ
สัมมนา “การด้าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ปีงบประมาณ 2561” 
ณ โรงแรมบลูเวฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์จืด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา  
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วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนครพนม ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัด
นครพนม จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
หลักสูตรการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 จ้านวน 200 ราย ในพื้นที่    
จ.นครพนม นายอุดมชัย อาภากุลอนุ ประมงจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 
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