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“...พอเพียง มีความหมายกวางขวางยิ่งกวาน้ีอีก คือคําวาพอ ก็

พอเพียงน้ีก็พอแคน้ันเอง คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย 

เมื่อมีความโลภนอยก็ เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาประเทศใดมีความคิดอัน

น้ี มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ 

ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงน้ีอาจจะมี มีมาก

อาจจะมีของ หรหูรากไ็ด แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น...” 

 
พระราชดํารสั เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

 

  



 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

สาร.....จากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

“ชวยราษฎร  ประสานรัฐ  ยึดม่ันปรัชญา  พัฒนาเกษตรกรนาน” 

 การดําเนินงานในชวงป พ.ศ.2558 ที่ผานมา สภาเกษตรกรจังหวัดนาน และสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนาน ไดรวมกันผลักดันและปฏิบัติงานใหเกิดเปนรูปธรรม ตามยุทธศาสตรที่สภา
เกษตรกรแหงชาติไดกําหนดไว เพ่ือใหเกษตรกร และองคกรเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนานไดรับ
ประโยชนสูงสุดจาการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ  
 ในป พ.ศ. 2558 ที่ผานมานั้นถึงแมจะเปนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกร
แหงชาติกําหนดไวแลว แตสภาเกษตรกรจังหวัดนานก็ไดศึกษาสภาพปญหาตางๆของเกษตรกร 
องคกรเกษตรกร และไดนําสภาพปญหาและความตองการตางๆของเกษตรกร องคกรเกษตรกรตางๆ
ในจังหวัดนาน ทั้ง 15 อําเภอ นํามารวบรวมจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือเสนอตอสภาเกษตรกร
แหงชาติ รวบรวมเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือแกไขปญหาตามความตองการของเกษตรกรอยางแทจริง 
ตามแนวทางการเสนอจากลางสูบน ซึ่งสภาเกษตรกรและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดนอม
นําหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” แหงกระแสพระราชดํารัสของพรระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มา
เปนแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรจังหวัดนาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 กระผมขอขอบคุณภาคีเครือขาย หนวยงานที่ไดรวมกันดําเนินงานในการแกไขปญหา การ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆไดอยางเขมแข็ง ใหมีความอยูดีกินดี 
เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรจังหวัดนานไดอยางยั่งยืน ตอไป 
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ถอยแถลงหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
 กระแสพระราชดํารัส "เขาใจ เขาถึง และพัฒนา" คือ ปรัชญาการทํางานเพ่ือสังคมที่รวมพลัง
เปนหนึ่งระหวางปญญา (สมอง) จิตวิญญาณ (หัวใจ) และทักษะการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุศานติ 
สมานฉันท และความเจริญที่ยั่งยืน  
           เขาใจ 
           เขาใจคือการเกิดปญญารูความจริงทั้งหมด ทั้งในมิติ
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ปญหา 
ความตองการตางๆ ของชุมชน ซึ่งตองอาศัยการแสวงหาความรู 
เชน การวิจัย เขาไปพูดคุย คลุกคลีกับคนในพ้ืนที่ เก็บรวบรวม
ขอมูลอยางรอบดานจากคนในพ้ืนที่ที่ประสบปญหาจริงๆ  
   เขาถึง 
   เขาถึงจิตใจหรือความรูสึกของเพ่ือนมนุษย รูสึกถึงความทุกข ความเจ็บปวด ความกลัว ความ
หวาดระแวง วิตกกังวล เปนตน ของพ่ีนองที่ประสบปญหา มีความรูสึกรวมทุกข และเกิดสํานึกรวมฝา
ฟนปญหาตางๆ ไปดวยกัน เขาถึงคุณคา หรือศักด์ิศรีความเปนมนุษยของกันและกัน เคารพอัตลักษณ
ทางสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิตของกันและกัน เขาถึงความเปนหนึ่งเดียวของมนุษยชาติ คือ
ยึดมั่นในความจริงที่วาไมวามนุษยจะแตกตางทางเช้ือชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ แตเรา
ทุกคนเปนมนุษยเหมือนกัน มีคุณคและศักด์ิศรีเทาเทียมกัน 
  พัฒนา 
           การพัฒนาที่ถูกตองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีความเขาใจที่ถูกตองเปนพ้ืนฐาน และมีการเขาถึง
เปนพลังขับเคล่ือนทําใหเกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชน จึง 
นําไปสูความเจริญที่ยั่งยืนในบรรยากาศของศานติสมานฉันท  
  การดําเนินงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน จึงไดนอมนําหลักการ “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” แหงกระแสพระราชดํารัสของพรระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสืบสานแนวพระราชดําริใน 
6 มิติ สูชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรจังหวัดนาน รอด (Survive) พอเพียง (Sufficient) 
ยั่งยืน (Sustainable) ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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นายพัลลภ แกวใหม 
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน คนที่ 1 

 

นายภาณุพงศ มังคลาด 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน คนที่ 2 
 

นางลําพูล   โชติธนธิติศักด์ิ 

หัวหนาสาํนักงานสภาเกษตรกรจังหวดันาน 

พ.จ.อ. สุริยัน  ปนชัย 

หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร 



สภาเกษตรกรจังหวดันานและสํานกังานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
 

1. ความเปนมาของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

       สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) ประกอบมาตรา 
303(1) ไดบัญญัติใหรัฐจัดทํากฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันท่ี คณะรัฐมนตรีได
แถลงนโยบายตอรัฐสภา       
                   กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีคําส่ังแตงต้ัง คณะกรรมการยกรางกฎหมาย วาดวยสภา
เกษตรกร โดยมี ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ) เปน
ประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) เปนกรรมการ และเลขานุการ เพื่อ ดําเนินการ ศึกษา 
และยกรางกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ไดยกรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติ พ.ศ.... ซึ่ง
เปนกฎหมาย ท่ีใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุมครอง รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการผลิต และการตลาด
เพื่อใหผลิตผลทางการเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับเกษตรกร ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ตลอดจนเสริมสรางสมานฉันท ของเกษตรกรท้ังประเทศ ทําใหเกษตรกร มีความเข็มแข็ง และมีการรวมตัวกัน 
อยางเปนเอกภาพ โดยสรางเครือขายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถจัดทําแผนแมบท เสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา กําหนดนโยบาย ใหสอดคลองกับความตองการ และสภาพปญหาอันแทจริง รวมท้ังให
เกษตรกรไดรับ การพัฒนา สงเสริมใหไดรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมดานตางๆในการนี้ ไดมีการนํา
รางพระราชบัญญัติดังกลาว ออกไปรับฟงความคิดเห็นจากเกษตรกร และผูเกี่ยวของในพื้นท่ี แตละภาค รวม 4 
ภาค แลวนําขอมูลท่ีได จากการรับฟงความคิดเห็น มาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฯ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และได
เสนอไปยัง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใหดําเนินการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย 
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหรัฐ ตองดําเนินการคุมครอง และรักษาผลประโยชน
ของเกษตรกรในการผลิต และการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ังสงเสริมการ
รวมกลุม ของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนเกษตรกรรม และรักษาผลประโยชนรวมกันของ
เกษตรกร เพื่อสนับสนุน การมีสวนรวมของเกษตรกร ในการกําหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรม 
อยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง อยางตอเนื่อง และเปนไปเพื่อเกษตรกรอยางแทจริง และมีกระบวนการตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐดาน
การปฏิบัติตาม นโยบายเกษตรกรรม อันจะนําไปสู การพัฒนาภาคเกษตรกรรม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม ของ
ประเทศ อยางยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ในการจัดต้ังสภาเกษตรกร
แหงชาติ เพื่อใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีไดแถลงหลักการ และเหตุผลแลว ผูเสนอราง พระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ไดแถลงหลักการ และเหตุผล ในการเสนอรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว รวมท้ัง
รางฯ ของคณะรัฐมนตรีไดเสนอ จนครบท้ัง 9 ฉบับ และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
อยางกวางขวางเสร็จแลว ท่ีประชุมไดลงมติรับหลักการ แหงรางพระราชบัญญัติท้ัง 9 ฉบับ พรอมกันไปดวย
คะแนนเสียง เห็นชอบ 304 เสียง ไมลงคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียงไมมี และมีมติใหต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจํานวน 36 คน เพื่อพิจารณาโดยถือเอารางพระราชบัญญัติ ของคณะรัฐมนตรีเปนหลัก ในการพิจาณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ กําหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน  
 

พระราบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา ๓๑ ใหมีสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบดวย 
  (๑) สมาชิกท่ีไดรับการเลือกต้ัง จํานวนสิบหกคน ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีจํานวนอําเภอมากกวาสิบ
หกอําเภอ ใหเพิ่มจํานวนผูแทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นใหเทากับจํานวนของอําเภอ 



  (๒) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) เลือกจากผูท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ ดาน
เกษตรกรรม จํานวนหาคน โดยมาจากดานพืช ดานสัตว และดานประมง อยางนอยดานละหนึ่งคน 
 ใหสํานักงานจัดใหมีการเลือกต้ังเพื่อใหไดสมาชิกตาม (๑) และการเลือกเพื่อใหไดสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ (๒) 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (1) 

เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก จังหวัดนานไดดําเนินการเลือกต้ังผูแทนเกษตรกร
ระดับหมูบาน ในวันอาทิตยท่ี 13 กุมภาพันธ 2554 เกษตรกรมาใชสิทธิ์เลือกต้ัง จํานวน 37,912 ราย จาก
เกษตรกรผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง (เฉพาะหมูบานท่ีกําหนดใหมีการเลือกต้ัง) จํานวน 60,755 ราย ไดผูแทนเกษตรกร
ระดับหมูบานจํานวน 895 รายหลังจากนั้นไดดําเนินการเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับตําบล ในวันพุธท่ี 23 
มีนาคม 2554 ไดผูแทนระดับตําบล จํานวน 99 คน และดําเนินการเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอในวัน
ศุกรท่ี 29 เมษายน 2554 จํานวน 15 อําเภอ ไดผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอ จํานวน 16 คน ดังนี้ 

1. นายพงศกร  พุฒตรง   ผูแทนเกษตรกรอําเภอเวียงสา 
2. นายพัลลภ  แกวใหม   ผูแทนเกษตรกรอําเภอบานหลวง 
3. นายภาณุพงศ มังคลาด   ผูแทนเกษตรกรอําเภอเชียงกลาง 
4. นายสมเกียรติ แกวธรรม  ผูแทนเกษตรกรอําเภอนาหมื่น 
5. นายนพดล  คําเข่ือน   ผูแทนเกษตรกรอําเภอสองแคว 
6. นายสวาท  พินยา   ผูแทนเกษตรกรอําเภอทุงชาง 
7. นายชมพล   พรมกามินทร  ผูแทนเกษตรกรอําเภอนานอย 
8. นายสมฤทธิ์  ศิลปทาว  ผูแทนเกษตรกรอําเภอปว 
9. นายสมพงษ  ใจปง   ผูแทนเกษตรกรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
10.  นายวีรศักด์ิ  คําเฟองฟู  ผูแทนเกษตรกรอําเภอภูเพียง 
11.  นายสมนึก  พิศจาร   ผูแทนเกษตรกรอําเภอบอเกลือ 
12.  นายบุญเยี่ยม นันทเพร ี  ผูแทนเกษตรกรอําเภอเมืองนาน 
13.  นายประยูร  อินตะวิชัย  ผูแทนเกษตรกรอําเภอเวียงสา 
14.  นายสมคิด  แกวใส   ผูแทนเกษตรกรอําเภอแมจริม 
15.  นายลวน   สุทธเขต   ผูแทนเกษตรกรอําเภอสันติสุข 
16.  นายศักด์ิ  ลําคํา   ผูแทนเกษตรกรอําเภอทาวังผา 
และไดรับการแตงต้ังเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 128 ตอน 

พิเศษ 58 ง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 จากนั้นจังหวัดนาน ไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและ
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2554 ผลการเลือกต้ัง คือ 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  ไดแก นายพงศกร พุฒตรง 
       ผูแทนเกษตรกรอําเภอเวียงสา 
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน คนท่ี 1 ไดแก นายพัลลภ แกวใหม 
       ผูแทนเกษตรกรอําเภอบานหลวง 
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน คนท่ี 2 ไดแก นายภาณุพงศ มังคลาด 
       ผูแทนเกษตรกรอําเภอเชียงกลาง 

 ตามระเบียบสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 5(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เปนสมาชิก
สภาเกษตรกรแหงชาติโดยตําแหนง ซึ่งนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับการแตงต้ัง



เปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 129 ตอนพิเศษ 54 ง วันท่ี 23 
มีนาคม 2555 
 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (2) 
 หลังจากไดสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ตามมาตรา 31 (1) เรียบรอยแลว จังหวัดนานจึงได
ดําเนินการจัดการคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (2) เพื่อใหมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ครบถวนตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนานไดกําหนดวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 เปนวันคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน ซึ่งมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ จํานวน 14 คน แยกตามความรูความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานพืช ดานสัตว ดานประมง และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ ซึ่งผูสมัครท่ี
ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ตามมาตรา 31 (2) คือ 
  1. ผูทรงคุณวุฒิดานพืช ไดแก  นายสวย  อินนา 
  2. ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว ไดแก   1. นายชูวิทย  มินทะนา 
            2. นายเดชา  ศรีจรรยา 
  3. ผูทรงคุณวุฒิดานประมง ไดแก  นายณฐกร  พุฒตรง 
  4. ผูทรงคุณวุฒิดานเกษตรกรรมอื่น ๆ ไดแก นายเนตร  กองวี 
และไดรับการแตงต้ังเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 129 ตอน พิเศษ 
125 ง วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อํานาจหนาที่ ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
สภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดงัตอไปนี ้

 
 1. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรภายในจังหวัด  
 2. ประสานนโยบายและดําเนินงานระหวางองคกรเกษตร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ
หนวยงานของรัฐ  
 3. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด ใน
รูปแบบตางๆ  
 4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อบูรณาการเปนแผนแมบท
เสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป  
 5. สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและยุว
เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน  
 6. เสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับภาคเกษตรกรรมรวมท้ังราคา
ผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีไมเปนธรรมตอสภาเกษตรกรแหงชาติ  
 7. ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกร  
 8. แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการใดๆใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้  
 9. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ  
 

อํานาจหนาที่ ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
 

สํานกังานสภาเกษตรกรจังหวัด มีอํานาจหนาทีด่ังนี ้
 

 1. รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาท่ีเปนเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 3. ประชาสัมพันธใหเกษตรกร และองคกรเกษตรกร ไดทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 
และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 4. จัดใหมีระบบฐานขอมูลและการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานการวิจัยและองคความรูเกี่ยวกับการ
ผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑเกษตรกรรม รวมท้ังการตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 5. ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร องคกรเกษตรกร และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 6. จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



สมาชิก/อตัรากําลงั 

สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

นายพงศกร พุฒตรง 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

ผูแทนเกษตรกรอําเภอเวียงสา 

นายพัลลภ แกวใหม 
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน คนที่ 1 

ผูแทนเกษตรกรอําเภอบานหลวง 

นายภาณุพงศ มังคลาด 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน คนที่ 2 
ผูแทนเกษตรกรอําเภอเชียงกลาง 

นายประยูร อินตะวิชัย 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอเวียงสา 

นายชมพล พรมกามินทร 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอนานอย 

นายสมเกียรติ แกวธรรม 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอนาหมื่น 

นายนพดล  คําเขื่อน 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอสองแคว 

นายสวาท พินยา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอทุงชาง 

นายสมฤทธ์ิ ศิลปทาว 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอปว 

นายสมพงษ  ใจปง 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

ผูแทนเกษตรกรอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

นายวีรศักด์ิ คําเฟองฟู 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

ผูแทนเกษตรกรอําเภอภูเพียง 

นายสมนึก พิศจาร 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอบอเกลือ 

นายสมคิด แกวใส 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอแมจริม 

นายลวน สุทธเขต 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอสันติสุข 

นายบุญเยี่ยม นันทเพร ี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

ผูแทนเกษตรกรอําเภอเมือง 

นายศักดิ์ ลําคํา 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอทาวังผา 

นายสวย อินนา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานพืช 

นายเดชา ศรีจรรยา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว 

นายณฐกร พุฒตรง 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานประมง 

นายชูวิทย  มินทะนา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว 

นายเนตร  กองวี 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานเกษตรกรรมอ่ืนๆ 



อตัรากําลงั 

สํานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

นางลําพูล   โชติธนธิติศักด์ิ 

หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

พ.จ.อ. สุริยัน  ปนชัย 

หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร 

นายธีระพันธ  รุณตัน 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางทิพธิวา  แขงขัน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวศิรินทรา  ธนะกองแกว 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายอนุกุล กองแกว 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

พ.จ.อ. สุริยัน  ปนชัย 

รักษาการแทนหัวหนาฝายอํานวยการ 
นางลําพูล   โชติธนธิติศักดิ ์

รักษาการแทนหัวหนาสวนขับเคลื่อนฯ 
นางลําพูล   โชติธนธิติศักดิ ์

รักษาการแทนหัวหนาสวนประเมินผลฯ 

ฝายอํานวยการ สวนยุทธศาสตรการเกษตร สวนขับเคลื่อนและการมีสวนรวม สวนประเมินผลและกํากับการ
บริหารจัดการท่ีดี 

นายสุเทพ นวคุณไพโรจน 
พนักงานขับรถยนต 



1. งานดานธุรการ และเลขานุการสภาเกษตรกรจังหวัด

งานที่จะทํา

1.1  จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ……8…..ครั้ง

855,000 บาท

1.2 จัดประชุมคณะทํางาน 12 ครั้ง

59,400 บาท

       (1) วาระการประชุมเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณา 8 .เรื่อง

              - การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 3 .เรื่อง

                 พอเพียง

              - การแกไขปญหาการเกษตร 2 เรื่อง

              - การจัดทําแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 3 เรื่อง

 1.3 พัฒนาบุคคลากรสงเขารับการอบรม 6 คน

20,000 บาท

1.4 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุม 1 เรื่อง

             ภายใน ………..บาท

1.5 อื่นๆ....................................

2. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานตางๆ

      งานที่จะทํา

2.1  วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําขอเสนอ …3……..เรื่อง

               เชิงนโยบายและแกปญหาการเกษตร 30,000.บาท

              (1) เรื่อง ขาวโพดเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๐๐

              (2) เรื่อง ลําไย รอยละ ๑๐๐

              (3) เรื่อง ทรัพยากรปาไม รอยละ ๑๐๐

2.2  วิเคราะหขอมูลเพื่อคาดการณ 3 .เรื่อง

               สถานการณการผลิตและการตลาด

              (1) เรื่อง ขาวโพดเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๐๐

              (2) เรื่อง ภัยธรรมชาติ รอยละ ๑๐๐

2.3  อื่นๆ..............................

3.  ประชาสัมพันธใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร 24 เรื่อง

      ทราบนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 12,000 บาท

      และการดําเนินงานตางๆของสภาเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน

กิจกรรม แผนทั้งป



กิจกรรม แผนทั้งป

     จังหวัด

     งานที่จะทํา

3.1  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย ……5…..เรื่อง

             (1) ชองทางสื่อ หนังสือพิมพ ……12…..ครั้ง

             (2) ชองทางสื่อ บอรดประชาสัมพันธ ……12…..ครั้ง

3.2  ประชาสัมพันธแผนพัฒนาเกษตรกรรม ……3…..เรื่อง

               จังหวัด

             (1) ชองทางสื่อ หนังสือพิมพ …12……..ครั้ง

             (2) ชองทางสื่อ แผนพับ ……1…..ครั้ง

3.3 ประชาสัมพันธการดําเนินงานของ ……10…..เรื่อง

              สภาเกษตรกรจังหวัด

             (1) ชองทางสื่อ หนังสือพิมพ ……12…..ครั้ง

             (2) ชองทางสื่อ บอรดประชาสัมพันธ ……12..ครั้ง

             (3) ชองทางสื่อ web site สํานักงาน ……12..ครั้ง

4. จัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูดานตางๆเพื่อการเผยแพร

     งานที่จะทํา

4.1  ฐานขอมูลดานการผลิต ……1…..เรื่อง

………..บาท

4.2  ฐานขอมูลดานการตลาด ……1…..เรื่อง

………..บาท

4.3  ฐานขอมูลดานการแปรรูป ……1…..เรื่อง

………..บาท

4.4  ฐานขอมูลผลผลิต ……1…..เรื่อง

………..บาท

ฯลฯ

5.  ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกรองคกรเกษตรกร และหนวยงานอื่น

     งานที่จะทํา

5.1  ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ/คณะทํางาน ……3…..คณะ

       จากหนวยงานอื่น ………..บาท

5.2  เขารวมประชุมกับหนวยงานอื่น ……6…..ครั้ง

               ในฐานะกรรมการ/คณะทํางาน ………..บาท

5.3  จัดทําบันทึกขอตกลงกับหนวยงานอื่น ………..ฉบับ

………..บาท

5.4  รวมดําเนินโครงการกับหนวยงานอื่น ……2…..โครงการ



กิจกรรม แผนทั้งป

………..บาท

5.5  ไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก ……1…..โครงการ

       หนวยงานอื่น

5.6  (1) 

       (2) (ระบุหนวยงาน)......................... ………..บาท

       (3) (ระบุหนวยงาน)......................... ………..บาท

6.  จัดทํารายงานประจําป

     งานที่จะทํา

6.1  รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาส ๑ รอยละ ๒๐

………..บาท

6.2  รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาส ๒ รอยละ ๒๐

………..บาท

6.3  รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาส ๓ รอยละ ๒๐

………..บาท

6.4  รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาส 4 รอยละ ๑๕

………..บาท

7.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามระบบ PMQA

     งานที่จะทํา

7.1  จัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟงความเห็น …100……..คน

       ผูรับบริการ ………..บาท

7.2  รวบรวมองคความรูเพื่อถายทอด ……1…..เรื่อง

       แกบุคคลากรหรือแลกเปลี่ยน ………..บาท

8. ประสานงานเพื่อสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร

     กิจกรรม

8.1  สงเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญา ……100…..คน

      เศรษฐกิจพอเพียง ………..บาท

         - เกษตรกร …50……..คน

         - องคกรเกษตรกร 2แหง/50คน

8.2  สงเสริมและพัฒนาทําการเกษตร …100……..คน

       แบบผสมผสาน ………..บาท

          - เกษตรกร …50……..คน

          - องคกรเกษตรกร 2แหง/50คน

8.3  สงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย ……100…..คน

          - เกษตรกร ……50…..คน

          - องคกรเกษตรกร 2แหง/50คน



กิจกรรม แผนทั้งป

9. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และ

ยุวเกษตรกรในรูปแบบตางๆ

     งานที่จะทํา

9.1  สงเสริมสนับสนุนจัดตั้งกลุมใหม ………..กลุม

          - กลุมเกษตรกร ……5…..กลุม

9.2 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ……3…..กลุม

         ของกลุมที่เกษตรกรรวมตัวจัดตั้งทั้งหมด 25,000 บาท

           - สงเสริมดานการผลิต ……3…..กลุม

ฯลฯ

10.  สงเสริมการศึกษา อบรม และถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและยุวเกษตรกร

     งานที่จะทํา

10.1  ใหการศึกษาอบรม ……1…..หลักสูตร

 ………..บาท

          - เกษตรกร ……100…..คน

10.2  ถายทอดเทคโนโลยี ……1…..หลักสูตร

 ………..บาท

         - เกษตรกร ……100…..คน

ฯลฯ

11.  ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร ……1…..เรื่อง

       หรือองคกรเกษตรกร ………..บาท

           - เกษตรกร ……100…..คน

           - องคกรเกษตรกร ……2…..แหง

ฯลฯ

12.  กิจกรรมสนับสุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาดาน 30,000 บาท

      การเกษตรอื่น

      งานที่ทํา

12.1  จัดประชุมเครือขายนําเสนอและรวบรวมปญหา 3 เรื่อง

              10,000 บาท

12.2  สัมมนาระดมความคิดเห็น แนวทาง 1 ครั้ง

        ดําเนินการ และจัดกลุมปญหาทั้งหมด 10,000 บาท

12.3  ดําเนินการสนับสนุนนโยบาย และแกไขปญหา 3 เรื่อง

              10,000 บาท

         - กลุมปญหาแกไขไดดวยตนเอง 1 เรื่อง

         - กลุมปญหาประสานหนวยงาน 1 เรื่อง

           ที่เกี่ยวของในพื้นที่



กิจกรรม แผนทั้งป

         - ปญหาที่เกินขีดความสามารถ 1 เรื่อง

            สงตอใหสภาฯชาติดําเนินการ

13.  กิจกรรมจัดตั้งและสรางเครือขายสภา เกษตรกรระดับตําบล 98 ตําบล

    118,440 บาท

     งานที่ทํา

13.1  แตงตั้งผูประสานงานสภาเกษตรกร 98 ตําบล

         ตําบล

13.2  อบรมใหความรู บทบาทหนาที่การเปน 98 ตําบล

        ผูประสานงานสภาเกษตรกร 118,440 บาท

13.3  จัดประชุมผูประสานงาน เพื่อปฏิบัติงาน 98 ตําบล

        ตามบทบาทหนาที่

14.  กิจกรรมตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร องคกรเกษตรกร 115,300 บาท

       งานที่ทํา

14.1  จัดใหมีการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร 154 หมูบาน

         ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนเกษตรกร ตามบัญชี 115,300 บาท

         รายชื่อที่ไดรับจากสํานักงานสภา

         เกษตรกรแหงชาติ

14.2  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม 1,000 คน

 

14.3  รับขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกรเพิ่มเติม 10 องคกร

15.ดําเนินการขับเคลื่อนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดใหเกิดผลในทางปฏิบั 1 เรื่อง

      20,000 บาท

15.1  ดานพัฒนา และสงเสริมการรวมกลุม ……1…..เรื่อง

15.2  ดานที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ……1…..เรื่อง

15.3  ดานราคาผลผลิต ……1…..เรื่อง

15.4   ดานแหลงน้ําและระบบชลประทาน ……1…..เรื่อง

15.5  ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ……1…..เรื่อง

15.6  ดานการวิจัย พัฒนาภูมิปญญา พันธุกรรม ……1…..เรื่อง

         และนวัตกรรม

15.7  ดานเงินทุน และหนี้สิน ……1…..เรื่อง

15.8  ดานการคุมครองสิทธิเกษตรกร ……1…..เรื่อง

15.9  ดานเครือขาย ความรวมมือและ ……1…..เรื่อง

         การเชื่อมโยง

15.10  ดานการถายทอดความรูทางการเกษตร ……1…..เรื่อง

15.11  ดานปรับปรุงและบริหารจัดการกองทุน …1……..เรื่อง



กิจกรรม แผนทั้งป

16.  พัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร ……2…..เรื่อง

      งานที่ทํา 20,000 บาท

16.1  การตรวจสอบยอนกลับ …2…ชนิดสินคา

            - ระบบ QR code …2…ชนิดสินคา

  

16.2  การจัดเวทีเจรจาทางการคา 2 ครั้ง

 20,000 บาท

           - จํานวนผูเขารวมเจรจา 50 ราย

           - บรรลุขอตกลง 2 คูคา

16.2 การสรางเครือขายรายสินคา ………..ชนิดสินคา

 ………..บาท

            - จํานวนผูรวมเครือขาย …..องคกร…..ราย

17.  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ

     งานที่จะทํา

17.1  การขับเคลื่อนหมูบานตนแบบ  2 หมูบาน

     ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 300,000 บาท

    ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระ ฯ

ฯลฯ



สวนท่ี 2  

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในปงบประมาณ 2558 
1. การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

คณะทํางานแก ไขปญหาการเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจั งหวัดน าน                

มีมติที่ประชุมคณะทํางาน คร้ังที่ 3/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มอบหมายให

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานศึกษา รวบรวมขอมูล ประเด็นปญหา 2 เรื่อง                

คือ 1) ปญหาราคาผลผลิตขาวโพดตกตํ่าในจังหวัดนาน 2) ปญหาการบุกรุกปาเพ่ือทํา

การเกษตรในจังหวัดนาน เพ่ือเสนอเปนแนวทางการแกไขปญหาตอสภาเกษตรกร            

จังหวัดนาน พิจารณาจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเสนอตอสภาเกษตรกรแหงชาติ 

ประชุมคณะทํางานแกไขปญหาการเกษตรครบวงจรสภาเกษตรกรจังหวัดนาน                                

คร้ังท่ี 3/2558 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอการแกไขปญหาราคาผลผลติขาวโพดตกต่ําในจังหวัดนาน 

ท่ีมาความสําคัญของปญหา 

  สืบเนื่ องจากเหตุการณการประทวงของเกษตรกรผูป ลูกขาวโพดจังหวัดนานเม่ือ               

ปการผลิต 2556/57 โดยการชุมนุมท่ีศาลากลางจังหวัดนาน และรวมตัวปดถนนสายแพร – นาน เรียกรอง

ใหรัฐบาลแกไขปญหาราคาผลผลิตขาวโพด ทําใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ และรัฐบาลจึงไดมีการใหการ

ชวยเหลือโดยมีมาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเล้ียงสัตว แตก็เปนเพียงการแกปญหาท่ีปลายเหตุ และการ

ชวยเหลือดังกลาวเกษตรกรไดรับการชวยเหลือไมท่ัวถึง ซึ่งขาวโพดเล้ียงสัตวจัดเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจท่ี

รัฐบาล มีนโยบายสนับสนุนการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 โดยจุดมุงหมายหนึ่ง คือ 

การหาชองทางการสรางรายไดใหเกษตรกร เพื่อลดปญหาความยากจน นอกจากนี้เนื่องดวยขาวโพดเล้ียงสัตว

เปนหนึ่งในวัตถุดิบหลักท่ีอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว จังหวัดนานเปนจังหวัดท่ีมีการขยายตัวของการปลูก

ขาวโพดเล้ียงสัตวสูงท่ีสุดจังหวัดหนึ่งในประเทศ ประชากรสวนใหญในจังหวัดนานมีอาชีพกสิกรรมและนิยม

การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม จังหวัดนานมีท่ีราบท่ีเหมาะกับการเพาะปลูกคิดเปนเพียง

รอยละ 15 ของพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ีสวนใหญในจังหวัดเปนพื้นท่ีลาดชัน บางก็บุกรุกพื้นท่ีปาเพิ่มพื้นท่ีปลูก

ขาวโพดเล้ียงสัตว ในปการเพาะปลูก 2548/49 จังหวัดนานมีจํานวนพื้นท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว               

293,336 ไร แตเมื่อปการเพาะปลูกท่ีผานมา คือปการเพาะปลูก 2556/57 ไดมีการขยายพื้นท่ีการ

เพาะปลูกเพิ่มข้ึน 3.25 เทาตัว เปน 955,948.85 ไร การขยายพื้นท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของจังหวัดนาน 

และจังหวัดในภาคเหนือ เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วทําใหราคาผลผลิตตกตํ่า 

  การออกมาตรการใหการชวยเหลือของรัฐบาล เปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ และเกษตรกร

ไดรับการชวยเหลืออยางไมท่ัวถึง และจะถูกเอาเปรียบตลอด และเกษตรกรรายยอยจะตกเปนเครื่องมือของ

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ครั้งที่ 5/2558  วันที่ 31 สิงหาคม  2558 

เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาปญหาราคาผลผลิตขาวโพดตกตํ่าในจังหวัดนาน  และ

แนวทางการแกไขปญหาการบุกรุกปาเพ่ือทําการเกษตรในจังหวัดนาน พิจารณาใหจัดทํา

ขอเสนอเชิงนโยบายเสนอตอสภาเกษตรกรแหงชาติ 



พอคาคนกลางในการหาประโยชน และเนื่องจากตนทุนการผลิตสูงเกษตรกรไดมีการกูเงินจากแหลงเงินทุน

ตางๆ เพื่อมาลงทุนในการประกอบอาชีพทําใหใหเกิดหนี้สินเปนจํานวนมาก และเพื่อใหไดผลผลิตจํานวนมาก

เพื่อจําหนายใหพอกับการชําระหนี้เกษตรกรจึงตองมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึน และเมื่อมีการขยายพื้นท่ี

ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพิ่มข้ึน จึงเกิดปญหาการดูแลไมท่ัวถึงทําใหผลผลิตมากแตไมมีคุณภาพ จึงทําใหจําหนาย

ไดในราคาถูก และสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดเล็งเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไดสรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไข

ปญหา และจัดทําขอเสนอเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

สภาพปญหาอุปสรรค 

1. ปญหาหนี้สินของเกษตรกรท่ีเกิดจากการกูเงินมาลงทุนในการประกอบอาชีพ 

2. ตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากราคาปจจัยการผลิตสูง 

3. เกษตรกรยังขาดความรูในการประกอบอาชีพ 

4. การบุกรุกปาเพื่อขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูก 

5. การใชสารเคมีในปริมาณมากในการทําการเกษตร 

6. สภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนเชิงเขาไมเหมาะแกการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว และพื้นท่ีทํา

การเกษตรสวนใหญอยูในเขตปา 

7. มาตรการแทรกแซงราคาของรัฐบาลกําหนดราคาสูงกวาราคาทองตลาดมาก ทําใหมีการ

ลักลอบนําเขาโดยผิดกฎหมายมากยิ่งข้ึน และยากตอการควบคุม 

8. เกษตรกรรายยอยเปนผูแบกรับความเส่ียงดานราคา ตนทุนสูง และอํานาจในการตอรอง

ตํ่าเพราะผูช้ือเปนผูกําหนดราคา 
 

ขอเสนอเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา 

1. เสนอใหรัฐบาลจัดทําการสํารวจการถือครองท่ีดินใหชัดเจน โดยกระบวนการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน และใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) มาเปนเครื่องมือดําเนินการ 

เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อขยายพื้นท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพิ่มเติม 

2. เสนอใหรัฐบาลควบคุมราคาปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ เพื่อ

ลดตนทุนในการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกร 

3. เสนอใหรัฐบาลกําหนดใหมีการข้ึนทะเบียนผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว โดยกําหนดให

เกษตรกรแจงข้ึนทะเบียนผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ครัวเรือนละไมเกิน 50 ไร เพื่อควบคุม

ปริมาณการผลิตขาวโพด 

4. เสนอใหรัฐบาลมีการวางมาตรการกําหนดมาตรฐานคุณภาพผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว 

พรอมกําหนดราคาตามคุณภาพของผลผลิตใหมีมาตรฐาน 

5. เสนอใหรัฐบาลสงเสริมอาชีพอื่นเพื่อลดการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 

6. เสนอใหรัฐบาลสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพด            

เล้ียงสัตว  



7. เสนอใหรัฐบาลมีนโบบายใหมีการสรางแหลงเก็บน้ํา เพื่อเกษตรกรจะไดมีทางเลือกท่ี

หลากหลายในการทําการเกษตร 

8. เสนอใหรัฐบาลกําหนดใหหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจนเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรลดการ

ใชสารเคมีในการเกษตรหรือใชในปริมาณท่ีเหมาะสมและถูกวิธี เพิ่มกระบวนการลด

ความช้ืนของขาวโพดกอนขาย รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมเพื่อจัดการผลิตและปจจัยการ

ผลิต 
 

 

ขอเสนอการแกไขปญหาการบุกรกุปาเพื่อทําการเกษตรในจังหวัดนาน 

ท่ีมาความสําคัญของปญหา 

  สืบเนื่องจากการดําเนินการตามแผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุก

ท่ีดินของรัฐ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงไดมีมาตรการทวงคืนผืนปา มีเปาหมายใน

การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมจากผูบุกรุกครอบครอง ตามคําส่ังคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ ท่ี 64/2557 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน  2557 และคําส่ังท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน  

2557  ซึ่งการดําเนินการมาตรการดังกลาว ไดสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย ซึ่งเปนเกษตรกรท่ีมีรายได

นอย และไรท่ีทํากิน และพื้นท่ีทํากินของเกษตรกรจังหวัดนานสวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่ง            

จังหวัดนานมีพื้นท่ีท้ังหมด 7,170,045 ไร และไดประกาศกําหนดเปนเขตปาสงวนแหงชาติตาม

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดเนื้อท่ี 6,497,231.62 ไรคิดเปนรอย

ละ  90.62 ของพื้นท่ีจังหวัด และยังมีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติเพิ่มอีก ทําใหเหลือพื้นท่ีทําการเกษตร

ไมถึง 10 เปอรเซ็นต สําหรับฟนท่ีในเขตปาสงวนแหงแหงชาติบางสวนเกษตรกรไดทํากินมาในพื้นท่ีต้ังแต

บรรพบุรุษ กอนจะมีการประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติทับพื้นท่ีในภายหลัง และ

พื้นท่ีบางสวนก็ปฏิเสธไมไดวามีเกษตรกรไดมีการบุกรุกแผวถางใหมเพื่อทําการเกษตรกรจริง โดยเนื่องจาก

ขอมูลดานการเกษตรในการขยายพื้นท่ีในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตววามีการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงไมกี่ป            

ท่ีผานมา ซึ่งสาเหตุท่ีเกษตรกรตองมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกก็คือปญหาภาระหนี้สิน และมีเกษตรกรรุนใหมท่ี

หันกลับมาทําอาชีพเกษตรกรรมแตไมมีท่ีทํากิน จึงทําใหมีการบุกรุกเพื่อเปดพื้นท่ีเพื่อทําการเกษตรเพิ่มข้ึน 

และในการแกปญหาของภาครัฐท่ีผานมา เปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ และการดําเนินมาตรการของรัฐบาลก็

ยังสงผลกระทบตอเกษตรกรจังหวัดนาน ท่ีเปนเกษตรกรรายยอยซึ่งไรท่ีทํากิน มีรายไดนอย มีภาระหนี้สิน               

ไดรับผลกระทบ และความเดือดรอนมาก เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจึงไดแจงความเดือดรอนตอสํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดนานเพื่อขอรับการชวยเหลือ และเรงหาแนวทางแกไขปญหาแกพี่นองเกษตรกรโดยดวน  

  การดําเนินการตามมาตรการดังกลาวของรัฐบาล เปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ และ

เกษตรกรไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยท่ีทําประโยชนในพื้นท่ีต้ังแตบรรพบุรุษ กอนมีการ

ประกาศเปนพื้นท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ ท้ังนี้เพื่อเปนการแกไขปญหาแกเกษตรกรผูยากไร และเปนผูไรท่ีดิน       



ทํากิน และเพื่อการพัฒนารักษาปาตนน้ําควบคูไปกับการแกปญหาใหแกเกษตรกร สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดนานจึงไดสรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไขปญหา และจัดทําขอเสนอเพื่อนําไปสูการแกไขปญหา    

อยางยั่งยืน 

สภาพปญหาอุปสรรค 

1  ขอบแนวเขตท่ีดินปาสงวนแหงชาติไมชัดเจน 

2 ปญหาภาระหนี้สินจากการลงทุนทางการเกษตร ทําใหตองขยายพื้นในการทําการเกษตร 

3 เกษตรกรท่ีทํากินในพื้นท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์กลายเปนผูบุกรุกปาท้ังๆ ท่ีทํากินกอนมีการ

ประกาศเปนเขตปาสงวน  

4 เกษตรกรสวนใหญไมมีความรู หรือขาดการติดตามขอมูลขาวสารทําใหตกเปนเครื่องมือใน

การหาประโยชนจากนายทุนในการบุกรุกปา 

5 ขาดความรูในการทําการเกษตร ยังติดความคิดทํามากไดมาก ทํานอยไดนอย จึงทําใหมี

ความตองการขยายพื้นท่ี ทําใหมีการใหเงินลงทุนสูง แตผลผลิตตอไรตํ่า ซึ่งเปนท่ีมาของ

การขาดทุน  

ขอเสนอเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา 

1 เสนอใหรัฐบาลจัดทําการสํารวจการถือครองท่ีดินใหชัดเจน โดยกระบวนการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน และใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) มาเปนเครื่องมือดําเนินการ 

เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อขยายพื้นท่ีเพิ่ม 

2 เสนอใหรัฐบาลกําหนดใหมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ีใชประโยชนจากท่ีดินท่ีไมมีเอกสาร

สิทธิ์ท่ีอยูในเขตปาสงวน และเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อทําการพิสูจนสิทธิ์วามีทําการทํา

ประโยชนในพื้นท่ีมากอนหรือหลังการประกาศเปนเขตปาสงวน 

3 เสนอใหรัฐบาลสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีไมใชพืชเชิงเด่ียว 

4 เสนอใหรัฐบาลออกเอกสารรับรองสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินทําการเกษตร โดยใหสิทธิ์ถือ

ครองครัวเรือนละไมเกิน 50 ไร เพื่อเปนการควบคุมการขยายพื้นท่ี และปองกันการหา

ประโยชนจากนายทุน  

5 เสนอใหรัฐบาลมีการจัดสรรท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกรรายยอย ซึ่งไรท่ีทํากิน โดยมีการ

กํากับดูแลโดยหนวยงานภาครัฐ มีการกําหนดกฎขอบังคับในการทําประโยชนในท่ีดินโดย

จะตองชวยในการดูแลรักษาปาตนน้ําเพื่อแลกเปล่ียนกับการทําประโยชนในท่ีดินในเขตปา 

6 เสนอใหรัฐบาลมีนโบบายพัฒนาแหลงน้ําในพื้นท่ีทําการเกษตรเพื่อความหลากหลายใน

การทําการเกษตร ถาหากมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรเกษตรกรจะไมมีการขยายพื้นท่ี เพราะ

สามารถทํากิจกรรมการเกษตรในพื้นท่ีไดทุกฤดู  

7 เสนอใหรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับ คนอยูกับปา ชุมชุนเปนเจาของปา ใหชุมชนใช

ประโยชนจากปาไดอยางเต็มท่ี โดยไมมีการจับกุม 

 



2. การพัฒนาแกไขปญหาระดับพ้ืนที่ 

2.1 การแกไขปญหาเกษตรกรขายผลผลิต (ผกักาดเขียวปลี) ไมไดรบัเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สรุปขอเท็จจริงของปญหา 

1. เกษตรกรตําบลและ อําเภอทุงชางไดปลูกพืชหลังนา (ผักกาดเขียวปลี) โดยรับปจจัยการผลิตจาก

นายทุนหรือผูรวบรวมผลิตสงขายใหโรงดอง  

2. มีนายทุน (พอคาคนกลาง) เปนผูประสานดานการจัดหาปจจัยการผลิต (ปุย ยา พันธุ ) และ

รวบรวมผลผลิตสงใหโรงดอง จะมีการหักคาปจจัยการผลิตจากคาผลิตท่ีนํามาจําหนาย 

3. มีเกษตรกรไมไดรับเงินจํานวน 44 ราย มูลคา 842,679 บาท 

4. โรงดองไดรับผลผลิตจากผูรวบรวมหรือนายทุนไปหมดแลวแตยังไมจายเงินคาผลผลิต 

5. โรงดองมี นายเกษมศานต  กุศล เปนเจาของกิจการ ต้ังอยูท่ี 121 หมู 3 ตําบลศรีภูมิ            

อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ลงพื้นท่ีรวบรวมขอมูล และตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อเสนอปญหาและ

แนวทางการแกไขปญหาตอสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

ประชุมพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาเกษตรกรขายผลผลิต (ผักกาดเขียวปลี) ไมไดรับเงิน 



แนวทางการดําเนินการแกไขปญหา 

1. แจงความเดือดรอนของเกษตรกรแกผูประกอบการท่ีรับช้ือผลผลิตเพื่อเรงใหจายเงินแกเกษตรกร 

2. เก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอน เพือ่สรุปขอเท็จจริง 

3. จัดทําแนวทางแกไขปญหาเสนอตอสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

4. เสนอปญหาตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อชวยเรงรดัและแกไขปญหาใหแกเกษตรกร 

5. ติดตามความคืบหนาการจายเงินจากผูแทนเกษตรกรในพื้นท่ี 

  

 2.2 การแกไขปญหาเกษตรกรจังหวัดนานไดรบัผลกระทบจากการทวงคนืผนืปา 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอแนวทางการแกไขปญหาเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากนโยบาย

ทวงคืนผืนปา ป 2558 

สภาพปญหาอุปสรรค 

1. การปฏิบัติการยึดคืนพื้นท่ีปาดวยการตัดฟนตนยางพารา ไดสงผลกระทบโดยตรงตอ

เกษตรกรรายยอยชาวสวนยางในพื้นท่ีจังหวัดนาน กลาวคือ เมื่อมีการตัดฟนโคนตนยางพาราซึ่งสามารถเก็บ

เกี่ยวผลผลิตไดแลวนั้น จะทําใหเกษตรกรรายยอยประสบภาวะไรท่ีดินทํากิน ไมมีรายได ซึ่งจะกอเกิดปญหาใน

ระยะยาว 

2. รัฐจะตองใชงบประมาณในการดูแลผลกระทบท่ีตามมารอบดานท้ังประชาชน และ

ทรัพยากรท่ีตองสรางมาทดแทนเปนจํานวนมาก 

3. เปนการเรงปฏิกิริยาของสภาวะโลกรอน ความสมดุลพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยูลดหายไป การ

ปลูกปาทดแทนไมทันตอเวลา สงผลตอสุขภาพ และการการดํารงชีวิต 

ประชุมพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยไดรับผลกระทบ                             

จากนโยบายทวงคืนผืนปา ป 2558 



4. ไมยางพาราท่ีตัดโคนในพื้นท่ีเปนเช้ือเพลิงอยางดีสําหรับไฟปา กอใหเกิดปญหาหมอกควัน 

กระทบกับสุขภาวะทางเดินหายใจ 

5. อาจกอใหเกิดน้ําทวมในฤดูน้ําหลากการชะลางหนาดินทําใหคูคลองต้ืนเขิน 

6. เกษตรกรรายยอยท่ีไดรับผลกระทบมีภาระหนี้สินสืบเนื่องจากการทําการเกษตรเกษตรกร

ไดกูเงินจากสถาบันการเงินตางๆ มาลงทุนในการทําการเกษตร ทําใหจะทําใหสงผลกระทบกับเกษตรกรใน         

การชําระหนี้ 

7. การปฏิบัติการยึดคืนพื้นท่ีปาดวยการตัดฟนโคนตนยางพารา เปนการดําเนินการอยาง

กะทันหัน และรวดเร็วเทาใหเกษตรกรเตรียมตัวไมทันในการหาอาชีพสํารอง 

ขอเสนอเพื่อการแกไขปญหาอุปสรรค 

   1. ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบชะลอการดําเนินการไวกอน โดยใหมีการทําความเขาใจกับ

ชาวบานถึงข้ันตอนของมาตรการทวงคืนผืนปากอนเปนอันดับแรก และตองทําการพิสูจนสิทธิ์ของเกษตรกร

กอนโดยใหยึดปฏิบัติตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 

2. ใหยึดคืนพื้นท่ี โดยไมมีการตัดฟนโคนตนยางพารา ของพื้นท่ีท่ีมีการพิสูจนสิทธิ์แลวรวมท้ัง

ยกเลิกพื้นท่ีสัมปทานแกนายทุนพื้นท่ีท่ีมีการพิสูจนสิทธิ์แลว ใหดําเนินการยึดคืนปกติ  สําหรับพื้นท่ีเขตทับซอน 

ในขอกฎหมาย ใหพิจารณาเปนรายกรณี  เรงเยียวยาหรือหามาตรการมารองรับ 

3. ใหมีการจัดสรร พิจารณาใหสิทธิทํากินแกเกษตรกรรายยอย และคนจนในพื้นท่ีโดยมีการ

ทําสัญญา ขอบังคับในการดูแลรักษาการใชประโยชนพื้นท่ีระหวางกันท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามา

มีสวนรวมในการดูแล จัดสรรพื้นท่ีดังกลาวการดําเนินการนี้จะทําใหเกษตรกรรายยอย ผูยากไร มีรายไดในการ

ดํารงชีพ  หนวยงานภาครัฐไดดูแลประชาชน บรรลุวัตถุประสงคการมีพื้นท่ีปาสีเขียว 

4. เมื่อหมดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต (น้ํายางหมด-ไมสามารถใชประโยชนจากน้ํายาง) ไม

ตองโคนตนยางพารา  ปลอยใหเปนปาธรรมชาติซึ่งนับเปนการคืนผืนปาสูธรรมชาติอยางแทจริง 

5. ใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ โดยสํารวจวาเกษตรกรรายไหนมีภาระหนี้สิน

ท่ีตองรับผิดชอบในการชําระหนี้ ใหชะลอการใชหนี้ออกไปกอนโดยไมมีการคิดดอกเบ้ีย จนกวาเกษตรกรจะมี

อาชีพใหมท่ีสรางรายได และสามารถชําระหนี้ได 

6. ใหรัฐบาลสงเสริม และสนับสนุนอาชีพใหมใหเกษตรกรรายยอยท่ีไดรับผลกระทบใหมี

อาชีพท่ีมีความยั่งยืนเพื่อเกษตรกรจะไดมีความเปนอยูท่ีดี 

7. จัดทําแผนพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรปาไมศึกษาและวิเคราะหหาแนวทาง 

ข้ันตอน และกระบวนการในการจัดการ ดูแล และปองกันทรัพยากรปาไมของแตละทองถ่ิน บนพื้นฐานของ

การประนีประนอมระหวางกฎหมาย ขอบังคับ และมติครม. ทางดานปาไม รวมกับระบบฐานขอมูลท่ีดินทํากิน

เชิงพื้นท่ี ดวยวิธีการมีสวนรวมของชุมชนและการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาค

ประชาชน และภาควิชาการสํารวจและพัฒนาฐานขอมูลตําแหนงท่ีอยูอาศัย ขอบเขตแปลงท่ีดินทํากินในเชิง

พื้นท่ีไมใหมีการขยายการบุกรุกปาเพิ่มข้ึนตลอดจนขอมูลเกษตรกรในเบ้ืองตนดวยตัวชุมชนเอง 



 

 

 

 

 

ผลการดําเนินกิจกรรม 
โครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

ปงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดอนุมัติใหเจาหนาท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

และตัวแทนเกษตรกรของหมูบานเปาหมายโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน จํานวน 6 คน เขารวม

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะใหกับเกษตรกร ในหลักสูตร “ สเต็มเซลลฯ ”เซลลตนกําเนิดเกษตรกร

ใหมพัฒนารูปแบบ พี . อาร . โม เดล (P.R.Model)  ในวัน ท่ี  11 – 13 พฤศจิกายน  พ .ศ .2557                         

ณ ศูนยการเรียนรูเกษตรกรใหมพัฒนาเทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมในการดําเนินการพัฒนาหมูบานตนแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนนิงาน 



กิจกรรมยอย การฝกอบรมอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) 

 ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ  สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

   ตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ  ใหดําเนินการ
โครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 2 หมูบาน ประกอบกับ 
สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดประกาศแตงต้ังอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) ตามกิจกรรมหลัก การพัฒนา
หมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 
สภาเกษตรกรจังหวัดนาน บานวังตูบ หมู 4 ตําบลแมสา และบานปางสา  หมู  3 ตําบลจอมจันทร               
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ไปแลวนั้น 

เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพใหกับอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) ซึ่งจะเปนกําลังหลักใน
การพัฒนาหมูบานตนแบบ และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชพัฒนาหมูบานตามโครงการพัฒนาหมูบาน
ตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ           
สภาเกษตรกรจังหวัดนาน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงไดจัดทํากิจกรรมการฝกอบรมอาสาพัฒนา
หมูบาน (อสพ.) ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน   

 
 

2.  วัตถุประสงค  

  2.1  เพื่อใหอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.)และเจาหนาท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีความรู 

ความเขาใจในหลักคิด หลักปฏิบัติ กระบวนการ โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ผาน

กิจกรรมโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 

  2.2  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน จากการศึกษาดูงานพื้นท่ีตนแบบ 

  2.3  เพื่อใหอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาใช

พัฒนาหมูบานตามโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทอง

หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
 

3.  วิธีการดําเนินการ 

  3.1  ประชุมช้ีแจง ทําความเขาใจ ในหลักคิด หลักปฏิบัติ กระบวนการ กิจกรรมโครงการปดทอง

หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ใหอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) และเจาหนาท่ีสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดไดเขาใจ 

  3.2  นําอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.)และเจาหนาท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ศึกษาดู

งานพื้นท่ีตนแบบในพื้นท่ีอําเภอทาวังผา   ระยะเวลา 1 วัน 

  3.3  มอบหมายภารกิจใหกับ อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) 
 



ภาพการฝกอบรมอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) 

 ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ตามแนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ  สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

วันท่ี 28 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

 



กิจกรรมยอย การเสริมสรางความเขาใจกระบวนการขับเคลื่อนโครงการปดทองหลังพระสืบสาน                
แนวพระราชดําริ ผูนําชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.)  

วันท่ี 2 – 3  เมษายน  พ.ศ. 2558 

 

หลักการและเหตุผล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภา
เกษตรกรแหงชาติ ใหดําเนินการโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
กิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จํานวน 2 หมูบาน ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดนาน
ประกาศแตงต้ังอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) บานวังตูบ หมูท่ี 4 ตําบลแมสา และบานปางสา หมูท่ี 3 
ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และไดอบรมช้ีแจง ทําความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพใหกับ
อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) ของท้ัง 2 หมูบาน ตามกิจกรรมยอย การฝกอบรมอาสาสมัครไปแลว แต
จากการศึกษาสภาพปญหา ขอเท็จจริงในการดําเนินกิจกรรมโครงการในพื้นท่ีเปาหมายพบวาผูเกี่ยวของท้ัง
ผูนําชุมชน ผูบริหารทองถ่ินและอาสาสมัครพัฒนาหมูบานยังขาดความรู ความเขาใจในวิธีปฏิบัติและ
กระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการอยางแทจริง ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานและเปนไปดวย
ความลาชา 

สภาเกษตรกรจังหวัดนานโดยคณะทํางานขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการปดทองหลังพระ สืบ
สานแนวพระราชดําริ จึงไดพิจารณาเห็นชอบแผนดําเนินการขับเคล่ือนโครงการโดยกําหนดใหจัดทํากิจกรรม
ยอย    เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) ซึ่งจะเปนกําลังหลักในการ
พัฒนาหมูบานตนแบบ และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง รวมถึงเพื่อบูรณาการ
การทํางานรวมกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีเปาหมาย ตลอดจนคณะทํางานและเจาหนาท่ี ใหสามารถ
ขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการไดตามเปาหมายท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดนานกําหนด 

วัตถุประสงค 
๑) เพื่อสรางความรู  ความเขาใจท่ีถูกตอง ในการพัฒนาตามแนวพระราชดําริใหกับ

อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) และผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินโครงการปดทองหลังพระของหมูบาน
เปาหมาย ๒ หมูบาน 

๒) เพื่อใหผูเขารับการอบรมในหมูบานเปาหมายสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําขอมูล
และทําแผนพัฒนาหมูบานโดยการมีสวนรวมคิดรวมทําของชุมชน 

สิ่งท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 

1. ผูเขารวมกิจกรรมไดเขาใจหลักแนวคิด และกระบวนการพัฒนาตามแนวทางปดทอง                
หลังพระฯ และไดเรียนรู “กระบวนการเขาใจเขาถึง” ต้ังแต ข้ันตอนการทําความเขาใจกับชาวบาน                   
(3 หลัก 6 มิติ) การสํารวจสภาพสภาพท่ัวไปชองชุมชน ทําแผนท่ีชุมชน สํารวจทุนและภูมิปญญา การสํารวจ
ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การวิเคราะหขอมูล ( ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ ) 

2. ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูกระบวนการสํารวจ “การสํารวจขอมูลดานกายภาพ น้ํา ดิน ปา
การเกษตรและเรียนรู”และระบบการจัดการน้ําและปา” ( ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ ) 

3. ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูการสํารวจขอมูลโดยใชระบบ GPS และการวัดน้ําดวยวีนอท (ลง
ภาคสนามปฏิบัติจริง) 



ภาพการดําเนินกิจกรรมยอย การเสริมสรางความเขาใจกระบวนการขับเคลื่อนโครงการปดทองหลัง 
พระสืบสานแนวพระราชดําริ ผูนําชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมยอย การสํารวจขอมูล ดานกายภาพ น้าํ ดิน ปาไม การเกษตร 
และกําหนดพิกัดตําแหนงสถานท่ี (GPS) 

ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

วันท่ี 11 – 22 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
หลักการและเหตุผล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกร
แหงชาติ ใหดําเนินการโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปด
ทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จํานวน 2 หมูบาน ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดนานประกาศ
แตงต้ังอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) บานวังตูบ หมูท่ี 4 ตําบลแมสา และบานปางสา หมูท่ี 3 ตําบลจอม
จันทร ไดอบรมช้ีแจง ทําความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพใหกับอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) และ
ดําเนินการจัดกิจกรรมยอย การเสริมสรางความเขาใจกระบวนการขับเคล่ือนโครงการปดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดําริ ผูนําชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบาน
ตนแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ เปนท่ีเรียบรอย 

สภาเกษตรกรจังหวัดนานโดยคณะทํางานขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดําริ จึงไดพิจารณาเห็นชอบแผนดําเนินการขับเคล่ือนโครงการโดยกําหนดใหจัดกิจกรรมยอย การ
สํารวจขอมูล ดานกายภาพ น้ํา ดิน ปาไม การเกษตรและกําหนดพิกัดตําแหนงสถานท่ี (GPS) ภายใตกิจกรรม
หลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ท้ัง 2 หมูบานตนแบบ เพื่อจัดทําแผนและแกไขปญหาตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกตรวมกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีเปาหมาย ตลอดจนคณะทํางานและบุคลากรให
สามารถขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการไดตามเปาหมายท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดนานกําหนด 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษา ดานกายภาพ น้ํา ดิน ปาไมและการเกษตร ในพื้นท่ีของหมูบานตนแบบ 
2. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาและแกไขปญหาตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกตตามแนว

พระราชดําริ ในพื้นท่ีเปาหมายภายใตกิจกรรมโครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3. เพื่อเตรียมความพรอมในการนําความรูไปใชในการจัดทําขอมูลและทําแผนพัฒนาหมูบานโดยการ
มีสวนรวมคิดรวมทําของชุมชน 

 
พื้นท่ีดําเนินการ  

1. พื้นท่ีสํารวจขอมูลดานกายภาพ น้ํา ดิน ปาไม การเกษตรและกําหนดพิกัดตําแหนงสถานท่ี (GPS) 
บานวังตูบ ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

2. พื้นท่ีสํารวจขอมูลดานกายภาพ น้ํา ดิน ปาไม การเกษตรและกําหนดพิกัดตําแหนงสถานท่ี (GPS)  
บานปางสา ตําบลปางสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
 
 



ภาพกิจกรรมการสํารวจขอมูลกายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมยอย การจัดเวทีคืนขอมูล ระดมปญหาและความตองการ และจัดลําดับความสําคัญ 

พื้นท่ีเปาหมายบานวังตูบ หมู 4 ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 

วันท่ี 15 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2558 
 

หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ  ใหดําเนินการโครงการ
พัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ประกอบกับ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดดําเนินการสํารวจและ
คัดเลือกหมูบาน เปาหมายในการพัฒนา ตามกิจกรรมหลักการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน            
จํานวน 2 หมูบาน คือบานวังตูบ หมู 4 ตําบลแมสา และบานปางสา  หมู 3 ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน และข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกตตามพระราชดําริ ในขณะนี้ได
ดําเนินกิจกรรมในข้ันตอนการสํารวจขอมูลเศรษฐกิจสังคมและการเดินสํารวจพื้นท่ี และวิเคราะหขอมูล
เรียบรอยแลว และในข้ันตอนตอไปการดําเนินกิจกรรมการคืนขอมูล ระดมความคิดคนหาปญหาและความ
ตองการท่ีแทจริง และจัดลําดับความสําคัญ และนําไปสูกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต
เพื่อใชในการพัฒนาเพื่อนท่ีเปาหมายตอไป นั้น 

เพื่อใหการเนินงานโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรม

ปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน เปนไปดวยความเรียบรอย และ               

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมาย สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงไดจัดทํากิจกรรมยอย การจัดเวที

คืนขอมูล ระดมปญหาและความตองการ และจัดลําดับความสําคัญ ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบาน

ตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึน   
 

วัตถุประสงค  

  1.  เพื่อใหชาวบานรวมตรวจสอบรับรองความถูกตองของขอมูล ท่ีมาจากแบบสํารวจและผลการ

สํารวจขอมูลกายภาพ และรวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนาจากขอมูลท่ีสํารวจ 

  2. เพื่อใหชนบทไดเห็นทุน ศักยภาพ และสภาพปญหาของชุมชน ท่ีเปนจริงในปจจุบัน 

  3. เพื่อกระตุนและโนมนาวใหชาวบานคิด เรียนรู และเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง 

วิธีการดําเนินการ 

  1.  นัดหมายชาวบานมารวมทุกครัวเรือนในวันเวลาท่ีชาวบานสะดวก 

  2.  ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาหมูบานเปาหมายเขารวมเวที 

  3.  นําเสนอผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม และการเดินสํารวจกายภาพ 

  4.  แบงกลุมยอย ใหชาวบานแสดงความคิดเห็น เพื่อคนหาทุนและศักยภาพของชุมชนใน 6 มิติ ท้ัง

ภาพในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงในแตละชวง รวมท้ังใหชาวบานนําเสนอ

ปญหาและความตองการท่ีจะแกไขปญหาของชาวบานเอง 

  5. จัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยลงคะแนนเพื่อใหไดมติเสียงสวนใหญของท่ีประชุม 



ภาพกิจกรรมการจัดเวทีคืนขอมูล ระดมปญหาและความตองการ และจัดลําดับความสําคัญ 

พื้นท่ีเปาหมายบานวังตูบ หมู 4 ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ระดมความคิดคนหาปญหาและความตองการท่ีแทจริง โดยใชกระบวนการสายธารแหงชีวิต 

 

หยอดคะแนนจัดลําดับความสําคัญ

 

ชาวบ้านมีประชามตเิหน็ชอบผลการจัดลําดับความสําคัญ

 



กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมยุวเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 

สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  ปงบประมาณ 2558 
 
 

หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ มาตรา 33 ใหสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจ
หนาท่ีในการประสานนโยบายและการดําเนินงานระหวางองคกรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา และหนวยงานของรัฐ สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร และ         
ยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบตางๆ สนับสนุนและสงเสริม การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยี           
แกเกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและ
ยั่งยืน ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหดําเนินการ
โครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน และไดดําเนินการสํารวจคัดเลือกหมูบานบานวังตูบ หมู 4 ตําบลแมสา 
และบานปางสา หมู 3 อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนหมูบานเปาหมายในการพัฒนาตามกิจกรรมหลักการ
พัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน และสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดเรงเห็นความสําคัญของเยาวชนใน
พื้นท่ีหมูบานเปาหมายซึ่งจะเปนผูสืบทอดในการสืบสานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคต 
นั้น 

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับยุวเกษตรกร และเปนการปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหเกิดเกษตรกรคล่ืนลูกใหม ท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะดาน
การเกษตร เปนพลังในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนในอนาคต สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน รวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลแมสา และศูนยศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงสา จึงได
ดําเนิน “ กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมยุวเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ปงบประมาณ 2558 ” ข้ึน   
 

 

วัตถุประสงค  

  2.1  เพื่อสงเสริมและฝกอาชีพใหกับยุวเกษตรกรในตําบลท่ีเปนท่ีต้ังของหมูบานเปาหมายการพัฒนา 

  2.2 ยุวเกษตรกรมีความรูความสามารถดานการเกษตรเบ้ืองตน 

  2.3 ยุวเกษตรกรนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวันเพื่อเปนการชวยแบงเบาภาระของ

ครอบครัว 
 

 

พื้นท่ีดําเนินการ 

    ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  (พื้นท่ีหมูบานเปาหมายการพัฒนาบานวังตูบ)   

    ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  (พื้นท่ีหมูบานเปาหมายการพัฒนาบานปางสา)   

 



ภาพกิจกรรมการสงเสรมิและฝกอบรมยุวเกษตรกรพืน้ที่เปาหมายบานวังตบู                                                                                                            

วันที่ 14 – 15 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการสงเสรมิและฝกอบรมยุวเกษตรกรพืน้ที่เปาหมายบานปางสา                                                      
วันที่ 15 – 16 เดือนกนัยายน  พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลแม่สา          

เป็นประธานเปิด 

  การทําแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษสารพิษ 

 

กศน.อําเภอเวียงสา มอบเมล็ดพันธุผักเพือ่ตอยอด 

 



 

 

 
 

 
 
 
 1.เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล 
อําเภอ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
  2.เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล 
อําเภอ เกี่ยวกับการจัดต้ังเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ 
 3. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล 
อําเภอ เกี่ยวกับบทบาท หนาท่ี ของคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ 
 
 

คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน จํานวน 15 
อําเภอ รวมจํานวน 890 คน  

  
 
  1. จัดทํากิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

2. ดําเนินการสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ             
    15  อําเภอ จํานวน 18  ครั้ง  

  3. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามโครงการ  
  4. รายงานผลการดําเนินงานใหประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และสํานักงานสภา
เกษตรกรแหงชาติทราบ 
 
 
 
 
การดําเนนิกิจกรรมสรางและพฒันาศกัยภาพเครอืขายสภาเกษตรกรระดับตําบล จํานวน  98 ตําบล ได
ดําเนนิการ เปนรายอําเภอ โดยมีเนือ้หาสาระในการฝกอบรมดังนี ้

 1. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553  
 2. ผลการดําเนินงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
 3. ระเบียบสภาเกษตรกรแหงชาติวาดวย การจัดต้ังเครือขายสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.2556   
 4. ประกาศสภาเกษตรกรแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการับข้ึนทะเบียน
องคการเกษตรกร พ.ศ.2556 
 5. ขอเสนอเชิงนโยบาย ป 2558 ของสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งไดเสนอตอกระทรวงเกษตร
และสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ และรัฐบาล ในการประชุมทางวิชาการ
ประจําป เมื่อวันท่ี 23 - 25 ธันวาคม 2557  

กิจกรรมสรางและพัฒนาศกัยภาพเครือขายสภาเกษตรกรระดบัตําบล และระดบัอําเภอ 
สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558 

 
วัตถุประสงค 
 
 

เปาหมาย  
 
 
 

วิธีดําเนินการ 
 
 
 
 

ผลการการดําเนนิงานกิจกรรมสรางและพัฒนาเครอืขายสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ระดบัตําบลและระดับอําเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากการดําเนินกิจกรรมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล  
ผูแทนเกษตรกรระดับตําบล ไดสะทอนปญหา/ความตองการ ดังนี้ 

ดานท่ีดิน 
1. เกษตรกรไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย  
2. ปญหาแนวเขตท่ีดินซ้ําซอน  
3. ท่ีดินทํากินบางสวนอยูในเขตปาสงวน 
4. ดินเส่ือมสภาพขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 
5. เกษตรกรมีการเผาทําลายหนาดินอยูทุกป 
6. เกษตรกรใชปุยเคมีเปนสวนใหญ 
7. เกษตรกรไมเขาใจเรื่องการประกาศโซนนิ่ง 
8. กลุมนายทุนเขามากวานซื้อท่ีดินเกษตรกรรม 
9. ท่ีดินทํากินบางสวนอยูในเขตปาสงวน 

         10.การพังทลาย และการกัดเซาะหนาดิน  
 
ดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม 

1. ราคาสินคาการเกษตรตกตํ่าและความไมเปนธรรมในเรื่องราคาผลผลิต 
2. ขาดองคความรูวิธีการปลูกพืชท่ีถูกตอง 
3. เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตของตนเองได 
4. ตนทุนการผลิตมีราคาสูง เชน เมล็ดพันธุ ปุย ยากําจัดศัตรูพืช 
5. เมล็ดพันธุไมมีคุณภาพและราคาสูง สงผลใหคุณภาพผลผลิตไมดี 
6. เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง 
7. เกษตรกรไมมีการรวมกลุมเพื่อขายผลผลิต 
8. ผลผลิตบางชนิดเก็บไวนานไมไดจึงจําเปนตองขาย 
9. ขาดตลาดในการขายผลผลิต 
10.ผลผลิตไมไดคุณภาพ 

 
ดานแหลงน้ําและระบบชลประทานเพือ่เกษตรกรรม 
1. ระบบชลประทานเขาไมถึงพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกร 
2.  ขาดแหลงกักเก็บน้ําเพื่อใชทําการเกษตรในฤดูแลง 
3. เกษตรกรตองการ การบริหารจัดการน้ําท่ีดี 
4.  ไมสามารถนําน้ํามาใชใหเกิดประโยชนไดเทาท่ีควร 
5. แหลงน้ําธรรมชาติ คลองสงน้ํา ต้ืนเขิน 
6. น้ําเนาเสีย 
7. แนวลําเหมืองพังเสียหายอยูตลอด 
8.ไฟฟาเพื่อการเกษตรเขาไมถึงพื้นท่ี 

 



 

 

ดานแหลงเงินทุน 

1. ตองการแหลงทุนดอกเบ้ียตํ่า 
2. เกษตรกรเขาถึงแหลงทุนคอนขางยาก 
3. ปญหาหนี้สินนอกระบบ 
4. เกษตรกรมีรายไดนอยแตรายจายสูง 
5. ตนทุนในการทําการเกษตรสูง 
6. ราคาผลผลิตไมคุมทุนทําใหเกิดหนี้เพิ่ม 
 
ดานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตร 

1. มีการใชสารเคมีในภาคการเกษตรมาก ทําใหมีสารพิษตกคางในแหลงน้ําธรรมชาติและในดินมาก 
2. เกษตรกรไมใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม 
3.  มีการลักลอบตัดไมทําลายปาตลอดจนการทําไรเล่ือนลอย 
4. เกษตรกรพื้นท่ีสูงมีความตองการประปาภูเขาเขาสูพื้นท่ีการเกษตร 
5. การเผาตอซังขาวและเศษวัสดุการเกษตรสงผลใหดินเส่ือมสภาพ และปญหามลภาวะเปนพิษ 
 
ดานการสงเสริมและการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร 

1. การรวมกลุมเปนแบบหลวมๆ ไมมีความเขมแข็ง  
2. กลุมขาดความรูและประสบการณรวมถึงการบริหารจัดการกลุมท่ีดี 
3. สมาชิกในกลุมขาดความรวมมือและความเสียสละแกสวนรวมตลอดจนความไมซื่อสัตยภายในกลุม 
4. เงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ ขาดขอมูลแหลงเงินทุน 
5. การดําเนินการกิจกรรมไมตอเนื่องจึงทําใหสมาชิกขาดความเช่ือมั่นตอกลุม 
6. ขาดผูนํากลุมท่ีมีความรูความสามารถ 
7. การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมมีความตอเนื่องชัดเจน 
8.เยาวชนรุนใหมขาดความสนใจดานการเกษตร 
 
ปญหา / อุปสรรค 
 

-ปญหาพื้นท่ีหางไกล จังหวัดนานเปนพื้นท่ีหนึ่งท่ีประสบปญหาในการติดตอส่ือสาร เพราะพื้นท่ีของ
จังหวัดสวนใหญเปนภูเขาและเทือกเขาสูงทําใหขาดการปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม สรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบลและระดับอําเภอ สภาเกษตรกร

จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 



 
 

1. ขอมูลพื้นฐาน 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
         “ เกษตรกรนานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ตามวิถีพอเพียงสูความยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งและมั่นคงใหแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

๒. สรางเครือขายเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเช่ือมโยงกับ
ภาครัฐผูประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหไดรับความเปนธรรม
และประโยชนสูงสุด 

๓. บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากลางสูบน 
๔. จัดระบบฐานขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของ

เกษตรกร องคกรเกษตรกรและใชกําหนดนโยบายของรัฐ 
๕. สงเสริมและสนับสนุนคนควา วิจัย และพัฒนาภูมิปญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถ่ิน 

ประมง นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถายทอดองคความรูท่ี
ไดรับจากการคนควา วิจัยพัฒนา รวมท้ังแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สรางศรัทธาและความเช่ือมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
2. จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
3. บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน 
4. สรางความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : สรางศรัทธาและความเช่ือมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : สภาเกษตรกรจังหวัดมีความเขมแข็งมีเครือขายเช่ือมโยงในทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด :  

1.จํานวนเครือขายสภาเกษตรกรไดรับการจัดต้ัง 
๒. รอยละของปญหาเกษตรกรและองคกรเกษตรกรท่ีไดรับการแกไข 
๓. จํานวนสมาชิกสภาเกษตรกรและผูแทนกรรมการ พนักงาน องคกรเกษตรกรไดรับ  การ

ถายทอดความรู 
๔. จํานวนบุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

กลยุทธท่ี ๑: สรางเครือขายสภาเกษตรกร 
กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
กลยุทธท่ี ๓ : จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรม 
 
 
 
 

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๒: จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนองคกรท่ีมีขอมูลดานการเกษตรเพียงพอประกอบการตัดสินใจของ
เกษตรกร 
ตัวช้ีวัด :  

1. รอยละของจํานวนขอมูลท่ีจัดเก็บไดสมบูรณตามเปาหมาย 
๒. รอยละของความถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูล 
๓. รอยละของขอมูลท่ีเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนได 

กลยุทธท่ี ๑: จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตร 
กลยุทธท่ี ๒ : ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารสูเกษตรกร  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมท่ีบูรณาการจากระดับลางสูบน โดยการมีสวน
รวมของเกษตรกร 
ตัวช้ีวัด :  

๑. จํานวนเกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
๒. รอยละของงาน/โครงการ ตามแผนแมบทถูกนําไปปฏิบัติ 

กลยุทธท่ี ๑ :  การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : สรางความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เกษตรกร องคกรเกษตรกรไดรับการสงเสริมพัฒนาองคความรูดานการ
จัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการองคกร 
ตัวช้ีวัด :   

1. จํานวนขอตกลงซื้อขายสินคาเกษตรท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดเขารวมเจรจาตอรอง    
         หรือติดตามผลการปฏิบัติตามขอตกลง 

2. รอยละของเกษตรกรรุนใหมท่ีผานการอบรมฝกปฏิบัติจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ  พอเพียง 
แลวสามารถนําความรูไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพเกษตรของตน 

3. ไดรูปแบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกเกษตรกร    
กลยุทธท่ี ๑ : สงเสริมการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและตนทุนตํ่า 
กลยุทธท่ี ๒ : สรางอํานาจตอรองใหเกษตรกรไดผลตอบแทนสูงสุด 
กลยุทธท่ี ๓ : สรางการเรียนรูและพัฒนาการเกษตร  
กลยุทธท่ี ๔ : ถายทอดความรูและเทคโนโลยี เพื่อการปรับตัวและสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
และเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
กลยุทธท่ี 5 : สรางสิทธิประโยชนและสวัสดิการของเกษตรกร 
 

2.วิธีการดําเนินการ 
 2.1 นําเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด แกหนวยงานตาง ๆ ตามหนังสือท่ี สกจ.นน 0208/ว 
22 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2557 



 2.2. จัดประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวม 1 ครั้ง ๆ ละ 16 หนวยงาน เพื่อทําความเขาใจใน
รายละเอียด วัตถุประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ตามแผน และมีการพบปะประสานงานแบงแยก
หนาท่ีของแตละหนวยงานท่ีชัดเจน  

2.3. มีโครงการไดรับการปฏิบัติแลว หรือหนวยงานตอบรับเพื่อนําไปปฏิบัติ แยกไดดังนี้ 
  2.3.1 ดานการพัฒนาและสงเสริมการรวมกลุม  
   (1) กิจกรรมจัดต้ังและสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล วัตถุประสงค 
สมาชิกสภาเกษตรกรระดับตําบล มีความรู ความเขาใจ โครงสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล  รวมท้ัง
เขาใจบทบาทหนาท่ีของคณะผูปฏิบัติงานเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล เปาหมาย 98 ตําบล 860 คน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 
   (2) กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งแกองคกรเกษตรกร (กลุมเกษตร
ครบวงจรบานต๊ึด ตําบลพระพุทธบาท) วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งใหแกองคกร 
เปาหมาย 13 คน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 
  2.3.2 ดานท่ีดินและกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
   (1) โครงการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน วัตถุประสงคเพื่อเปนการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําโดยการขุดสระน้ําในไรนาบนพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกร เปาหมาย 100 

บอ หนวยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

   (2) โครงการสนับสนุนการใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน วัตถุประสงคเพื่อชวยให
เกษตรกรไดฟนฟูสภาพดินดวยปุยพืชสด เปาหมาย 50 ตัน หนวยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด
นาน ดําเนินการแลวเสร็จ 
   (3) โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน (สงเสริมการปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด) วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมเกษตรกรปรับปรุงแกไข ดินกรด โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน เปาหมาย 1,500 ไร หนวยงาน

รับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

  (4) โครงการพัฒนารายพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนา

พื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินอยางท่ัวถึงและเกิดประโยชนแกเกษตรกรเปาหมาย 280 ราย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

2.3.3 ดานการสรางความเปนธรรมดานราคา 

    (1) กิจกรรมสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร วัตถุประสงค
เพื่อหาแกไขปญหาราคาผลผลิตการเกษตรของจังหวัดนานและเพื่อสรุปประเด็นปญหาและนําไปจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายแกไขปญหาภาคการเกษตร เปาหมาย 1 โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

2.3.4 ดานการพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

           (1) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา วัตถุประสงคเพื่อมีแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรและเล้ียงสัตวน้ําและปลูกพืชสวนครัวบริเวณสระน้ําเปาหมาย 4 แหง หนวยงานรับผิดชอบ สถานี
พัฒนาท่ีดินจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 



2.3.5 ดานการอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชน 

   (1) โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย วัตถุประสงคเพื่อ
เพาะพันธุปลา และสัตวน้ําจืดของไทยและเพื่อศึกษาวิจัยการเพาะเล้ียงปลาและสัตวน้ําจืดของไทยท่ีหายาก
ใกลสูญพันธุเปาหมาย 1 ลานตัว หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนาน ดําเนินการแลว
เสร็จ 

  (2) โครงการพัฒนาพื้นท่ีตนแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต

กิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนใน

หมูบานตนแบบ มีความรู ความเขาใจในหลักคิด หลักปฏิบัติ กระบวนการโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช ผานกิจกรรมโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ เปาหมาย หมูบานท่ีมี

ความพรอม จํานวน 2 หมูบาน หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน กําลังดําเนินการ

   (3) กิจกรรมฝกอบรมอาชีพการปลูกไผเศรษฐกิจ เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกขาวโพดเล้ียง

สัตว(ปลูกไผเศรษฐกิจ) วัตถุประสงคเพื่อลดพื้นท่ีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว จังหวัดนานและเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตไผเศรษฐกิจ ใหแกเกษตรกร เปาหมาย เกษตรกรตําบลน้ําเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จํานวน 56 

คน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

  2.3.6 การคนควา วิจัย และพัฒนาภูมิปญญาพันธุกรรมพืชและสัตว 

   (1) โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธ เปาหมาย 300 ราย หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน กําลังดําเนินการ รอยละ 66.67  

2.3.7 การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร เช่ือมโยงการพัฒนาความรวมมือในดานการผลิต 

     (1) โครงการพัฒนาฝมืออาชีพชางกรีดยาง วัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มทักษะดาน

การกรีดยางพารา เตรียมความพรอมและพัฒนาฝมือใหมีทักษะท่ีถูกตองเปาหมาย 150 คน หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการสงเคราะหสวนยางจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

   (2) กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมยุวเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบ 

ฯ วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในการเกษตรและสรางเกษตรกรรุนใหมของชุมชน เปาหมาย 

ยุวเกษตรกรพื้นท่ีเปาหมาย จํานวน 2 หมูบาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3. ปญหา/ อุปสรรค 

 - เปนหนวยงานท่ีกอต้ังใหม  การประสานงาน ขอรับการสนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับจังหวัดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหบรรจุไวในแผนงานโครงการของหนวยงานในจังหวัด 

คอนขางยากลําบาก 

  

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

โครงการพัฒนาฝมืออาชีพชางกรีดยาง วัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มทักษะดานการกรีดยางพารา 
เตรียมความพรอมและพัฒนาฝมือใหมีทักษะท่ีถูกตองเปาหมาย 150 คน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนย
ปฏิบัติการสงเคราะหสวนยางจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย วัตถุประสงคเพื่อเพาะพันธุปลา และ
สัตวน้ําจืดของไทยและเพื่อศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตวน้ําจืดของไทยท่ีหายากใกลสูญพันธุ
เปาหมาย 1 ลานตัว หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 

 

 

จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวม 1 คร้ัง ๆ ละ 16 หนวยงาน เพื่อทําความเขาใจในรายละเอียด 

วัตถุประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ตามแผน และมีการพบปะประสานงานแบงแยกหนาท่ีของแต

ละหนวยงานท่ีชัดเจน 

มีโครงการไดรับการปฏิบัติแลว หรือหนวยงานตอบรับเพื่อนําไปปฏิบัติ แยกไดดังนี้ 
 



โครงการสนับสนุนการใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน วัตถุประสงคเพื่อชวยใหเกษตรกรไดฟนฟู
สภาพดินดวยปุยพืชสด เปาหมาย 50 ตัน หนวยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนาน  

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

               

 

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา เพือ่การอนุรักษดินและน้ํา วัตถุประสงคเพื่อมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและเลี้ยง

สัตวน้ําและปลูกพืชสวนครัวบริเวณสระน้ําเปาหมาย 4 แหง หนวยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 

 

 

  

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร วัตถุประสงคเพื่อหาแกไขปญหาราคา
ผลผลิตการเกษตรของจังหวัดนานและเพื่อสรุปประเด็นปญหาและนําไปจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายแกไข
ปญหาภาคการเกษตร เปาหมาย 1 โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมจัดต้ังและสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล วัตถุประสงค สมาชิกสภาเกษตรกร
ระดับตําบล มีความรู ความเขาใจ โครงสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล  รวมท้ังเขาใจบทบาท

หนาท่ีของคณะผูปฏิบัติงานเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล เปาหมาย 98 ตําบล 860 คน หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งแกองคกรเกษตรกร (กลุมเกษตรครบวงจรบานต๊ึด ตําบลพระ

พุทธบาท) วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งใหแกองคกร เปาหมาย 13 คน หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมยุวเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบ ฯ วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในการเกษตรและสรางเกษตรกรรุนใหมของชุมชน เปาหมาย 

 ยุวเกษตรกรพื้นท่ีเปาหมาย จํานวน 2 หมูบาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดนาน ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 

 



 
 
 

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการจัดการศัตรูชา ขาว และผักโดยชีววิธี  
 1.1 สถานการณปญหาของเร่ืองท่ีพัฒนา 

  - กลุมการผลิตและการจัดการศัตรู ขาว และผักโดยชีววิธี ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัด
นาน  
  - คัดเลือกจํานวน 1 กลุม 45 คน 

  - เนื่องจากในพื้นท่ีอําเภอบอเกลือ เปนพื้นท่ีสูงยัง
ขาดองคความรูในเรื่องระบบนิเวศ-แมงศัตรูพืช และยังมีการสารเคมี
ในการควบคุมโรค-แมลงศัตรูพืชเปนสําคัญ ขาดทักษะและความ
ชํานาญในการผลิตท่ีมีการควบคุมและตองปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ
การผลิต จึงไดตระหนักท่ีจะพัฒนาเกษตรกรในพื้นท่ี ตําบลภูฟา 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ใหสามารถผลิตและกําจัดศัตรูพืช ชา 
ขาวและผักโดยชีว ทําใหไดบริโภคและผลิตสินคาท่ีปลอดภัย และมี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 1.2 วิธีการพัฒนา 

  1. จัดอบรมกลุมการผลิตและการจัดการศัตรู ขาว และผักโดยชีววิธี ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ 
จังหวัดนาน อบรม 1 ครั้ง จํานวน 45 คน 

  2. จัดอบรมใหองคความรู จํานวน 4 เรื่อง  

  - ศัตรูผักและการควบคุมโดยชีววิธี 
  - การควบคุมโรคกาบใบแหงของขาวโดยชีววิธี 
  - การใชเช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส เมกะทีเรียม        
  ( Bacillus Megaterium) 
  - การเพิ่มขยายเช้ือราบิวเวอรเรีย ( Bequveria) 
  3. เกษตรกรปฏิบัติตามคําแนะนํา จํานวน 36 คน 

 1.3 ระยะเวลาดําเนนิการ  
  - วันท่ี 17 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมศูนยภู
ฟาพัฒนา ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

 1.4 ผลท่ีไดรับ 

1.4.1 เกษตรกรผูรับการอบรมรูจักเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  
1.4.2 เกษตรกรไดองคความรูทางดานการควบคุมโดยชีววิธีสูชุมชน 
1.4.3 เกษตรกรมีผลผลิตและสินคาท่ีปลอดภัย  
1.4.4 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนชีวิตความเปนอยูดีข้ึน 
1.4.5 กอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน 
1.4.6 เปนตนแบบในการผลิตผักปลอดสารพิษใหเกษตรกรท่ีสนใจไดเรียนรูตอไป 

 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสนิคาเกษตร 
 



 
 

 

2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพสินคาเกษตร โดยใชระบบการตามสอบสินคาเกษตร QR CODE สภาเกษตรกร
จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 2.1 สถานการณปญหาของเร่ืองท่ีพัฒนา 

  2.1.1 ระบุจํานวนกลุม จํานวนเกษตรกร ผลผลิต คุณภาพ ราคา 
   - ผูนําเกษตรกรผูปลูกล้ินจ้ี ในพื้นท่ีอําเภอปว จํานวน 1 คน   
    - ผูนําเกษตรกรผูปลูกลําไย ในพื้นท่ีอําเภอเชียงกลาง จํานวน 1 คน 
   - ผูนําเกษตรกรผูปลูกเงาะ ในพื้นท่ีอําเภอทุงชาง จํานวน 1 คน 
   - สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดดําเนินการอบรมระบบเชิงปฏิบัติการตามสอบ
สินคาเกษตร เมื่อวันท่ี 24-25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 ณ ท่ีวาการอําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน สภาเกษตรกร
แหงชาติ รวมกับ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และการ
ขับเคล่ือนโครงการตามสอบสินคาเกษตรจังหวัดนาน วันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สภาเกษตรกรแหงชาติ 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ จังหวัดนานและสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ณ เชิงสะพาน
พัฒนาภาคเหนือจังหวัดนาน ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน ซึ่งเปนระบบการตามสอบสินคาเกษตรเปน
ระบบท่ีใชในการติดตามแหลงท่ีมาของสินคาชวยสรางความมั่นใจในความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหาร
ใหแกผูบริโภค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะ
ดําเนินการไปอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไดดําเนินการรับรองคุณภาพสินคาเกษตร โดยใช
ระบบการตามสอบสินคาเกษตร QR CODE และเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบถึงการรับรองคุณภาพสินคา
เกษตร โดยใชระบบการตามสอบสินคาเกษตรแบบ QR CODE  
 2.2 วิธีการพัฒนา 

  - ช้ีแจงกลุมรายละเอียดการรับรองคุณภาพสินคาเกษตร โดยใชระบบการตามสอบสินคาเกษตร
แบบ QR CODE ใหผูนําเกษตรกรท้ัง 3 คนไดทราบ เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2558 
 2.3 ระยะเวลาดําเนนิการ เดือนมีนาคม - กันยายน 2558 
 2.4 ผลท่ีไดรับ 

 2.4.1 สามารถนําระบบการตามสอบสินคาเกษตรของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ มาใชกับผลผลิตหรือผลิตภัณฑของเกษตรกร  

2.4.2 เกิดการใชระบบการตามสอบสินคาเกษตรของเกษตรกร/กลุมเกษตรกร 

2.4.3 สรางความเข็มแข็งใหเกษตรกร/กลุมเกษตรกร ใหสามารถแขงขันและสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค  

2.4.4 ผูบริโภคเกิดความมั่นใจในสินคาท่ีซื้อ และมีความรู ความเขาใจ ในการเลือกบริโภคสินคา
เกษตรท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

นายถวิล จันตะวงค 
สวนเงาะถวิล บานเลขท่ี 
21 ม.7 บานวังผา 
อําเภอทุงชาง จังหวัด
นาน  

นางสมร  ระลึก 
สวนลําไยสมร บานเลขท่ี 
105 ม.10 ตําบลพระพุทธ
บาท อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน  

 

นายสมฤทธ์ิ  ศิลปทาว 

ไรขุมคํา บานเลขท่ี 97 
ม.1 บานปากลาง 
อําเภอปว จังหวัดนาน  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR – CODE เกษตรกรผูปลูกเงาะในพื้นท่ี  
อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

QR – CODE เกษตรกรผูปลูกลิ้นจ่ีในพื้นท่ี  
อําเภอปว จังหวัดนาน 

QR – CODE เกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นท่ี  
อําเภอปว จังหวัดนาน 



 
 

 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลําไยอินทรียคุณภาพเพือ่การสงออกและการจัดเวทีเจรจาการคา จังหวัด
นาน ประจําปงบประมาณ 2558 

 3.1 สถานการณปญหาของเร่ืองท่ีพัฒนา 

  3.1.1 ระบุจํานวนกลุม จํานวนเกษตรกร ผลผลิต คุณภาพ ราคา 
  - ผูเขารวม จํานวน 20 คน ไดแก 

   - เกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดนาน จํานวน 5 
ราย 
   - ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ/ภาคราชการใน
จังหวัดนาน จํานวน 10 ราย 
   - ตัวแทนชมรมผูคาลําไยจังหวัดนาน จํานวน   
5 ราย  

   - บันทึกขอตกลงความรวมมือการเจรจาทาง
การคา สงเสริมสนับสนุนการผลิต กระจายสินคาเกษตรคุณภาพ 1 คู 
ระหวางสหกรณการเกษตรเวียงสา จํากัด กับ สหกรณการเกษตรทาใหม 
จํากัด 

 3.2 วิธีการพัฒนา 

  3.2.1 พัฒนาศักยภาพการทํางานแก บุคลาการ ท่ี

เกี่ยวของในการปฏิบัติงานการพัฒนาการผลิตลําไยอินทรียเพื่อการสงออก

จังหวัดนาน 

  3.2.2 เสริมสรางความรู และเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร 

องคกรเกษตรกร และภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาพัฒนาและเสริมสรางความเข็มแข็งแกเกษตรกร และ

องคกรเกษตรกรจังหวัดนาน 

  3.2.3 ศึกษารูปแบบกระบวนการผลิตลําไยเพื่อการสงออก เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาการ

ผลิตลําไยอินทรียคุณภาพเพื่อการสงออกจังหวัดนาน 

  3.2.4 ศึกษาเรียนรูกระบวนการการผลิตปุยอินทรียเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพลําไยเพื่อการ

สงออก 

  3.2.5 ประสานความรวมมือคูคาลําไยอินทรียเพื่อการสงออกเปนการพัฒนา และขยายระบบ

ตลาดของจังหวัดนาน 

 3.3 ระยะเวลาดําเนินการ  
  - วันท่ี 20-22 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยรวบรวม
สินคา และแปลงตัวอยางการผลิตลําไยอินทรียคุณภาพ อ.โปงน้ํารอน     
จ.จันทบุรีและสหกรณโคนมสอยดาว จํากัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
 3.4 ผลท่ีไดรับ 

  3.4.1 ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ/ภาคราชการ ตัวแทน
ชมรมผูคาลําไย ตัวแทนเกษตรกรผูปลูกลําไยจังหวัดนาน ท่ีเกี่ยวของใน



 
 

 

การปฏิบัติงานการพัฒนาการผลิตลําไยอินทรียเพื่อการสงออกจังหวัดนานไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

  3.4.2 ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ/ภาคราชการ ตัวแทนชมรมผูคาลําไย ตัวแทนเกษตรกรผูปลูก
ลําไยจังหวัดนาน ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานการพัฒนาการผลิตลําไยอินทรียเพื่อการสงออกจังหวัดนานไดรับการ
เสริมสรางความรู และเทคโนโลยี 
  3 .4 . 3  ตั ว แทน หน ว ย ง า น
ภาครัฐ/ภาคราชการ ตัวแทนชมรมผูคาลําไย 
ตัวแทนเกษตรกรผูปลูกลําไยจังหวัดนานไดเรียนรู
รูปแบบกระบวนการผลิตลําไยเพื่อการสงออก 
แลวนํามาปรับใชในการพัฒนาการผลิตลําไย
อินทรียคุณภาพเพื่อการสงออกจังหวัดนาน 

  3 .4 . 4  ตั ว แทน หน ว ย ง า น
ภาครัฐ/ภาคราชการ ตัวแทนชมรมผูคาลําไย 
ตัวแทนเกษตรกรผูปลูกลําไยจังหวัดนานไดเรียนรู
กระบวนการการผลิตปุยอินทรียเพื่อใชในการ
พัฒนาคุณภาพลําไยเพื่อการสงออก 

  3.4.5 ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ/ภาคราชการ ตัวแทนชมรมผูคาลําไย ตัวแทนเกษตรกรผูปลูก
ลําไยจังหวัดนาน นําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาการผลิตลําไยอินทรียคุณภาพเพื่อการสงออกของ
จังหวัดนาน   3.4.6 จังหวัดนานไดมีเครือขายคูคาการตลาดลําไยอินทรียคุณภาพเพื่อการสงออก 

 
 

4. กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งแกองคการเกษตรกร (กลุมเกษตรครบวงจรบานต๊ึด ตําบลพระ
พุทธบาท) สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
 4.1 สถานการณปญหาของเร่ืองท่ีพัฒนา 

  3.1.1 ระบุจํานวนกลุม จํานวน
เกษตรกร ผลผลิต คุณภาพ ราคา 
   - คณะกรรมการองคกร
เกษตรกร (กลุมเกษตรครบวงจรบานต๊ึด ตําบลพระ
พุทธบาท ) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และ
พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน รวม
ท้ังส้ินจํานวน 13  คน 

   - บันทึกขอตกลงความ
รวมมือการเจรจาทางการคา สงเสริมสนับสนุนการผลิต กระจายสินคาเกษตรคุณภาพ 1 คู ระหวางสหกรณ
การเกษตรเวียงสา จํากัด กับ สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด 

 4.2 วิธีการพัฒนา 

  4.2.1 เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งใหแกองคกรเกษตรกร 
  4.2.2 พัฒนาศักยภาพผูนําองคกรเกษตรกรใหมีความรูความสามารถ ในการดําเนินงานของ
องคกรเกษตรกร 
 
 



 
 

 

 
  4.2.3 นําองคความรูท่ีไดรับนํามาขยายผลสูสมาชิกขององคกรเกษตรกร และเกษตรกร 
 4.3 ระยะเวลาดําเนินการ  

  - วันท่ี 6 - 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  
  ณ การบริหารจัดการสวนเกษตรแปลงใหญ (สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน) , การบริหารจัดการ
กลุม และการผลิตลําไยเนื้อสีทอง, วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานริมรอง ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน 
  - การบริหารจัดการกลุม และการผลิตลําไยเนื้อสี
ทอง (วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยเนื้อสีทองบานสันปาเหียง 
ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
 
 4.4 ผลท่ีไดรับ 

  4.4.1 สามารรถเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็ง
ใหแกองคกรเกษตรกรได 
  4.4.2 ผูนําองคกรเกษตรกร มีศักยภาพ มีความรู
ความสามารถ ในการดําเนินงานขององคกรเกษตรกร 
  4.4.3 สามารถนําองคความรูท่ีไดรับนํามาขยายผลสูสมาชิกขององคกรเกษตรกร และเกษตรกร 
 
 
 
  



 

 

ขอมูลพื้นฐาน 

 จังหวัดนานแบงการปกครองเปน 15 อําเภอ 98 ตําบล 890 หมูบาน เทศบาลเมือง 1 แหง 
เทศบาลตําบล 14 แหง อบต. 84 แหง 

อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. 

เมืองนาน 10 109 1 - 10 
แมจริม 5 38 - 1 4 
บานหลวง 4 26 - - 4 
นานอย 7 68 - 2 6 
ปว 12 105 - 2 10 
ทาวังผา 10 91 - 1 9 
เวียงสา 17 127 - 3 13 
ทุงชาง 4 40 - 1 4 
เชียงกลาง 6 60 - 2 3 
นาหมื่น 4 48 - 1 3 
สันติสุข 3 31 - - 3 
บอเกลือ 4 39 - - 4 
สองแคว 3 25 - 1 2 
ภูเพียง 7 61 - - 7 
เฉลิมพระเกียรติ 2 22 - - 2 
รวม 98 890 1 14 84 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดนาน 

กิจกรรมตรวจสอบรายช่ือและรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานกิจกรรมตรวจสอบ
รายช่ือและรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 อําเภอแมจริม  จํานวน 5 ตําบล 38 หมูบาน 

 อําเภอนานอย  จํานวน 7 ตําบล 68 หมูบาน 

 อําเภอนาหมื่น  จํานวน 4 ตําบล 48 หมูบาน 
 

กิจกรรมรับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 

 ประกาศรับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร ต้ังแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป ระหวางเวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

กิจกรรมตรวจสอบรายช่ือและรบัข้ึนทะเบยีนเกษตรกร องคกรเกษตรกร 

 



วิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรมตรวจสอบรายช่ือและรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

 แตงต้ังและจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหรือคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบล/อําเภอ 

 1. จัดเตรียมบัญชีรายช่ือเกษตรกรระดับหมูบานเพื่อดําเนินการตรวจสอบ 

 2. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานหรือแผนการปฏิบัติงานในแตละอําเภอของปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 3. ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน โดยประสานงานกับผูนําทองถ่ินสํารวจความถูกตอง 
หรือเพิ่มช่ือตามประกาศการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัด 

 4. จัดทําทะเบียนเกษตรกรท่ีผูยื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร ท้ังผูท่ีถือวาไดยื่นคํารองขอข้ึน
ทะเบียนไวแลว และผูท่ียื่นคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหม ตามหลักเกณฑวิธีการกําหนด แลวเสนอตอ
คณะทํางานสภาเกษตรกรตําบล/อําเภอ ใหพิจารณาตรวจสอบกล่ันกรอง ของเขตทองท่ีตําบล/อําเภอ 

 5. จัดทําทะเบียนเกษตรกรของอําเภอทีไดดําเนินการตรวจสอบกล่ันกรองแลวเสร็จท้ังอําเภอเสนอ
สภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

 6. จัดทําทะเบียนเกษตรกรจากบัญชีรายช่ือท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดใหความเห็นชอบรับข้ึนทะเบียน
เกษตรกร  
 
กิจกรรมรับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 

 1. สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรผานชองทางส่ือสารตางๆให
เกษตรกรไดรับทราบ 

 2. ดําเนินการรับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกรตามประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

 3. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร ตรวจสอบ
หลักฐาน แลวรายงานคําขอตอนายทะเบียนเพื่อพิจารณารับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 

 4. เจาหนาท่ีจัดทําทะเบียนองคกรเกษตรกร และรายงานผลตอเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ
ทราบ 

 5. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการขอข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกรไว ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินการกิจกรรมตรวจสอบรายช่ือและรับข้ึนทะเบยีนเกษตรกร 

อําเภอ ตําบล หมูบาน 

จํานวนเกษตรกร
ตามแบบ 07-4 (1) 

จํานวนผูขอข้ึน
ทะเบียนใหม  

(2) 

จํานวนผูขาด
คุณสมบัติ (3) 

จํานวนเกษตรกร
ที่ข้ึนทะเบียน 

(1+2)-3 

แมจริม 1.นํ้าปาย 6                 1,451                  63                437               1,077  

  2.นํ้าพาง 10                 1,982                 151                201               1,932  

  3.หนองแดง 10                 1,878                  22                310               1,590  

  4.หมอเมือง 6                 1,793                  33                605               1,221  

  5.แมจริม 6                 1,202                  54                260                  996  

รวม          38                 8,306                 323              1,813               6,816  

นาหม่ืน 1.นาทะนุง          17                  3,255                  98              1,013               2,340  

  2.บอแกว          14                  3,305                  10              1,149               2,166  

  3.ปงหลวง          10                  1,682                 112                514               1,280  

  4.เมืองล ี            7                  1,134                  34                368                  800  

รวม          48                 9,376                 254              3,044               6,586  

นานอย 1.นานอย 10                 1,373                  24                  95               1,302  

  2.นํ้าตก 7                 1,223                    5                  30               1,198  

  3.บัวใหญ 8                 1,863                 186                215               1,834  

  4.ศรษีะเกษ 14                 3,543                 262                988               2,817  

  5.สถาน 12                 3,117                 176                487               2,806  

  6.สันทะ 10                 2,415                 155                235               2,335  

  7.เชียงของ 7                 1,211                  20                407                  824  

รวม 68               14,745                 828              2,457              13,116  

รวมทั้งสิ้น         154                32,427              1,405              7,314              26,518  

 
ปญหา / อุปสรรค 

- ปญหางบประมาณไมเพียงพอ และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณเพื่อรับข้ึนทะเบียนไม
สอดคลองกับจํานวนหมูบานและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

- ปญหาเจาหนาท่ีรับข้ึนทะเบียน (ผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน) ขาดความรู ความเขาใจ และการ
ประสานงานในการทํางาน 
-ปญหาพื้นท่ีหางไกล จังหวัดนานเปนพื้นท่ีหนึ่งท่ีประสบปญหาในการติดตอส่ือสาร เพราะพื้นท่ีของจังหวัดสวน
ใหญเปนภูเขาและเทือกเขาสูงทําใหสัญญาณการส่ือสารไมท่ัวถึง สงผลใหบางอําเภอการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ยากลําบาก งานเกิดความลาชา 



กิจกรรมรับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 

 
ทะเบียนองคกรเกษตรกร 

 

                                              ตามพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาต ิพ.ศ. 2553 
 

                                         จังหวัดนาน 

 

 

ลําดับ ชื่อองคกรเกษตรกร 

ประเภทการประกอบเกษตรกรรม 
ท่ีต้ัง 

วันท่ีรับขึ้น
ทะเบียน 

จํานวน
สมาชิก 

พืช 
ปศุ
สัตว 

ประม
ง อื่นๆ 

เลข
ท่ี 

หมู
ท่ี 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 

(ระบุ
) (ระบุ) (ระบุ) 

(ระบุ
) 

1 กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบานหวย /       17 7 สันทะ นานอย นาน  13 ม.ค.2558 

110 

2 กลุมพืชไร ตําบลเรือง /       234 2 เรือง เมือง นาน  13 ม.ค. 2558 

395 

3 กลุมผูเล้ียงโค อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน   /     80 1 กลางเวียง เวียงสา นาน  2 มิ.ย. 2558 

25 

4 กลุมเกษตรกรทําสวนสาน /       39 3 สาน เวียงสา นาน  4 มิ.ย. 2558 

393 

5 กลุมปุยอินทรียชีวภาพบานนาหนุน 1       / 159 1 แสนทอง ทาวังผา นาน  9 ก.ค. 2558 

25 

6 กลุมผูเล้ียงโคอําเภอแมจริม   /     8 2 น้ําปาย แมจริม นาน  9 ก.ค. 2558 

91 

7 
กลุมเกษตรครบวงจรบานตึ๊ด ตําบลพระพุทธ
บาท       / 144 10 

พระพุทธ
บาท 

เชียง
กลาง นาน  9 ก.ค. 2558 

32 

8 กลุมผลิตไมกวาดดอกหญา เชียงแล – สบสาย       / - 4 ริม ทาวังผา นาน  26 ส.ค. 2558 

30 

 

กิจกรรมช้ีแจงการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อบรมเจาหนาท่ีปฏบิัติงานรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

 

 



 
 

 

 
 
 

ประจําเดือน ตุลาคม 2557 

 

รวมโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญา เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสูอาเซียน 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดวยสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีไดกําหนดจัดโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญา เพื่อ
พัฒนาเกษตรกรไทยสูอาเซียน ในวันท่ี 3-4 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมในอาชีพเกษตรกรรมเขาสูประชาคมอาเซียน ในการสัมมนา
ในครั้งนี้ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นายพงศกร พุฒตรง) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานและ
พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขารวมสัมมนาในครั้งนี้ดวย 
 

รวมประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพรอมรับปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
ประมวลภาพกิจกรรมในปงบประมาณ 2558 

 



 
 

 ดวยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพรและสภาเกษตรกรจังหวัดแพร ไดจัดประชุมเสวนาระดมความ
คิดเห็นเพื่อเตรียมความพรอมรับปญหาราคาและผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการสนับสนุนโครงการ
สนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาดานการเกษตรอื่นๆ (เพิ่มเติม) ป 2557 
เพื่อรับฟงความคิดเห็นหาขอสรุปประเด็นปญหาท่ีมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร
และดําเนินการแกไขของเกษตรกร เมื่อวันท่ี 15-16 ตุลาคม 2557 ณ หองไอยเรศ โรงแรมนครแพรทาว
เวอร อําเภอเมือง จังหวัดแพร ในการประชุมครั้งนี้ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นายพงศกร พุฒตรง) 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานและหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นางลําพูล โชติธนธิติศักด์ิ) 
เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 
 

รวมโครงการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการเพือ่เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในประชาคมอาเซียน 
จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2557 

 

  

 

 

 

 

 ดวยจังหวัดนาน โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดนานไดกําหนดดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพ

ผูประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในประชาคมอาเซียนจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 

2557 โดยกําหนดจัดประชุมใหความรูดานประชาคมอาเซียน ในหัวขอ “นับถอยหลังการเขาสูประชาคม

อาเซียน (AEC) คุณพรอมแลวหรือยัง” โดยมีเปาหมายผูเขาประชุมประกอบไปดวย ผูประกอบการธุรกิจ

การคา การเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม และบริการทองเท่ียว รวมถึงวิสาหกิจชุมชนสหกรณการเกษตร 

และหัวหนาสวนราชการท่ีเกี่ยวของ จํานวน 150 คน เมื่อวันศุกร ท่ี 10 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเทวราช 

อําเภอเมือง จังหวัดนาน ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากรองผูวาราชการจังหวัดนาน (นายกาจ

พล เอิบสุขสิริ) เปนประธานในการประชุมใหความรูดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนาน (นายพงศกร พุฒตรง) และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานรวมประชุมเสวนาใหความรูดาน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในครั้งนี้ดวย 

 

 

 



 
 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 
 

อบรมพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหกับเกษตรกรและผูสนใจการทําการเกษตร ในหลักสูตร “สเต็มเซลล” 
เซลลตนกําเนิดเกษตรกรใหมพัฒนารูปแบบ พี.อาร.โมเดล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดวยศูนยเรียนรูเกษตรกรใหมพัฒนาหวยขาวก่ํา ตําบลหวยขาวก่ําอําเภอจูน จังหวัดพะเยา จัดการ
ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหกับเกษตรกรและผูสนใจการทําการเกษตร ในหลักสูตร “สเต็มเซลล” 
เซลลตนกําเนิดเกษตรกรใหมพัฒนารูปแบบ พี.อาร.โมเดล เมื่อวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนยการ
เรียนรูเกษตรกรใหมพัฒนาหวยขาวก่ํา เพื่อใหความรูการเกษตรแผนใหมรูปแบบ พี.อาร โมเดล ซึ่งจะทําให
เกษตรกรสมารถลดตนทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตพืชใหสูงข้ึน และผลิตพืชใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ตลาดสาสามารถพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรใหเหมาะสมตามสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางยั่งยืน และ
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป พ.ศ. 2558 ในการฝกอบรมครั้งนี้ ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนาน(นายพงศกร  พุฒตรง) พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และตัวแทนเกษตรกรในพื้นท่ี
กลุมเปาหมายโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ รวมฝกอบรมในครั้งนี้ดวย  
 

หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานรวมเปนวิทยากรในการฝกอบรมเกษตรกร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ดวย อําเภอเมืองนานดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัดนาน 

ปรับเปล่ียนอาชีพจากพืชเปนปศุสัตว ปงบประมาณ 2558 โดยมีการสนับสนุนเครื่องอัดฟางแกกุลมเกษตรกร 

และมีกิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 60 คน ในการอบรมครั้งนี้ หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดนาน (นางลําพูล โชติธนธิติศักด์ิ) เปนวิทยากรใหความรูแกเกษตรกรในหัวขอ “บทบาทสภาเกษตรกร

กับการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อในพื้นท่ีจังหวัดนาน” ระหวางวันท่ี 27-28 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมท่ีวา

การอําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน   

ประจําเดือนธันวาคม 2557 
 

ประชุมคณะทํางานโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 

  

 

 

 

 

 ตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ และมูลนิธิปดทองหลัง

พระสืบสานแนวพระราชดําริ ใหดําเนินการโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2558  จํานวน 2 หมูบาน 

คือ บานปางสา หมู 3 ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และบานวังตูบ หมู 4 ตําบลแมสา อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดประกาศแตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนโครงการฯ 

เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน  2557 และสภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน

ขับเคล่ือนโครงการฯ เมื่อวันอังคารท่ี  9 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุมสํานักสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ใน

การนี้ไดรับเกียรติจากหนวยงานราชการตางๆ ในพื้นท่ีอําเภอเวียงสาและผูนําทองถ่ิน-ทองท่ี ในพื้นท่ีเปาหมาย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนในหมูบานตนแบบ มีความรู  ความเขาใจในหลักคิด หลักปฏิบัติ 

กระบวนการ โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ผานกิจกรรมโครงการปดทองหลังพระ สืบ

สานแนวพระราชดําริ พัฒนาหมูบานตนแบบ โดยนําหลักความรู 6 มิติ หลักแนวคิด “เขาใจ เขาถึง แลวจึง

พัฒนา” และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหเปนพื้นท่ีศึกษา เรียนรู เพื่อการขยายผล 

และเพื่อรวมขับเคล่ือนนโยบายผูวาราชการจังหวัดนาน และยุทธศาสตรจังหวัดนาน “สรางเมืองนานนาอยู คู

ปาตนน้ํา” 

 
 



 
 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานจัดนิทรรศการงานกาชาด ประจําป พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 ตามท่ีจังหวัดนานไดกําหนดจัดงานประจําปและของดีเมืองนาน ธารน้ําใจใหคนนานประจําป 2557 

ระหวางวันท่ี 12-21 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณริมน้ํานาน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด

นาน ในการจัดงานดังกลาวเพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัด การ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินและชนเผาตางๆ การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของสวน

ราชการตางๆ ในการจัดงานครั้งนี้ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดรวมจัดนิทรรศการเพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธความเปนมาของสภาเกษตรกรแหงชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานดําเนินโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน 
เกษตรอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ มาตรา 33 (5) กําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัดมี
อํานาจหนาท่ีในการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร
และ ยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน ศึกษา
เรียนรูเทคโนโลยีและการจัดการผลผลิตและทรัพยากรพลังงานของเกษตรกรและชุมชนของตนเอง ศึกษา
ขอมูลความรู เครื่องมือ วิธีการ ทําแผนโครงการ เกษตรอุตสาหกรรม (แผนธุรกิจ/การลงทุน) พัฒนาความ



 
 

รวมมือของกลุมพื้นท่ีท่ีเขารวม เปนเครือขายการเรียนรูและการจัดการเทคโนโลยีการจัดการ ท้ังการวาง
แผนการผลิต รวมกลุมอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ังสงเสริมใหเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูปทางการเกษตร และโดยสวนใหญพื้นท่ีจังหวัดนานเกษตรกรสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร มีวัสดุเหลือใช
จากการทําการเกษตรจํานวนมากแตไมมีการนํากลับมาใชใหเกิดประโยชน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน
จึงดําเนินโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาชุมชน ระหวางวันท่ี 13-14 
ธันวาคม 2557 ณ โรงไฟฟาพลังงานทางเลือก สหกรณการเกษตรวานรนิวาส จํากัด อําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนครและโรงไฟฟาชีวมวลสลักเพชร อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
 
 

ประจําเดือนมกราคม 2558 

 
ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นตอแนวทางการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาแหลงน้ํา และจัดระบบประทานเพื่อเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดอนุมัติโครงการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นตอแนวทางการ
แกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนาแหลงน้ํา และจัดระบบชลประทานเพื่อ
เกษตรกรรม ในวันท่ี 22-23 มกราคม 2558 ณ หองประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร โดยมี
หัวขอในการประชุมสัมมนา 4 ประเด็น ไดแก 1. ปญหาขยะ มลพิษ และมลภาวะตางๆ 2. ปญหาเรื่องปาไม
และโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 3. พิจารณาราง พ.ร.บ. ธนาคารตนไม 4. การพัฒนาแหลงน้ําและ
จัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรมและการแกไขปญหาภัยแลงน้ําทวม เพื่อจะไดรวมกันระดมความคิดเห็น
แนวทางแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ัง 4 ประเด็นดังกลาว และรวมกันจัดทําเปน
ขอเสนอเชิงนโยบายเสนอตอรัฐบาลในการแกไขปญหาตอไป ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดนาน (นายพงศกร พุฒตรง) นายณฐกร พุฒตรง นายวีรศักด์ิ คําเฟองฟู สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนานและ พ.จ.อ. สุริยัน ปนชัย (หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร) เขารวมสัมมนาประชุมในครั้งนี้ดวย 
 
 
 
 
 



 
 

หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
รวมเปนวิทยากรเสวนา “โคเนื้อ โอกาสทางเศรษฐกิจของจังหวัดนาน สู AEC” 

 

 

 

 

 
 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลน้ําปว ดําเนินงานจัดงานเทศกาลโคเนื้อตําบลน้ําปว เมื่อวันท่ี          

22 มกราคม 2558 ณ หนองน้ําครกกลางบานหวยแกว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูดานตางๆ 

แกผูเล้ียงโคและสงเสริมศักยภาพการเล้ียงโคในพื้นท่ีตําบลน้ําปว ในการจัดงานครั้งนี้ นายแพทยชลนาน ศรี

แกว (อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนาน) เปนประธานในการเปดงานเสวนาฯ และหัวหนาสํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นางลําพูล โชติธนธิติศักด์ิ) รวมเปนเกียรติในการเสวนาในงาน “โคเนื้อ: โอกาสทาง

เศรษฐกิจของจังหวัดนาน สู AEC” 

ฝกอบรมอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 สภาเกษตรกรจังหวัดนานไดดําเนินการฝกอบรมอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) ภายใตกิจกรรม
หลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ เพื่อใหอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) และเจาหนาท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีความรู
ความเขาใจในหลักคิด หลักปฏิบัติ กระบวนการ โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ผาน
กิจกรรมโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ เปนการสรางแรงจูงใจใหอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน 
จากการศึกษาดูงานพื้นท่ีตนแบบ อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) สามารถนําความรูและประสบการณท่ี
ไดรับมาใชพัฒนาหมูบานตามโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
กิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ เมื่อวันพุธท่ี 28 มกราคม 2558 ณ หองประชุมสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนานและศูนยการเรียนรูมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ บานน้ําปาก 
ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 



 
 

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใชขอมูลดาวเทียมโซต ( Thaichote) 
ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดวยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ในการจัดทําขอมูลแผนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดวย สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใชขอมูลดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ในการจัดทํา

ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดวยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ระหวางวันท่ี 19-20 กุมภาพันธ 

2558 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 209 อาคารศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวคิดการประยุกตใชขอมูลดาวเทียม ใน

การจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสรางทักษะการเรียนรูการใชโปรแกรมฟรีแวร และเพื่อเครือขาย

ทองถ่ินในการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร ในการอบรมครั้งนี้ นายณฐกร พุฒตรง

และนายวีรศักด์ิ คําเฟองฟู (สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน) พ.จ.อ. สุริยัน ปนชัย (หัวหนาสวนยุทธศาสตร

การเกษตร)และ นายอนุกุล กองแกว (นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ) เขารวมอบรมครั้งนี้ดวย 

 

 

 



 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลําไยอินทรียคุณภาพเพือ่การสงออกและ 
การจัดเวทีเจรจาทางการคาจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 ดวยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนาน ใหดําเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลําไยอินทรียคุณภาพเพื่อการสงออกและการจัดเวทีเจรจาทางการคาจังหวัด

นาน ประจําปงบประมาณ 2558 รวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดนาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนา

ศักยภาพการทํางานแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานการพัฒนาการผลิตลําไยเพื่อการสงออกจังหวัด

นาน เสริมสรางความรู และเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร และภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ เพื่อ

นํามาพัฒนาและเสริมสรางความเข็มแข็งแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกรจังหวัดนาน ศึกษารูปแบบ

กระบวนการผลิตลําไยเพื่อการสงออก เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาการผลิตลําไยอินทรียคุณภาพเพื่อการ

สงออกจังหวัดนาน ศึกษาเรียนรูกระบวนการผลิตปุยอินทรียเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพลําไยเพื่อการสงออก 

ประสานความรวมมือคูคาลําไยอินทรียเพื่อการสงออกเปนการพัฒนาและขยายระบบตลาดของจังหวัดนาน 

ระหวางวันท่ี 20-22 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยรวบรวมสินคา และแปลงตัวอยางการผลิตลําไยอินทรีย

คุณภาพ อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรีและศึกษาดูงานเทคนิคการผลิตปุยอินทรียของสหกรณโคนมสอย

ดาว จํากัด จังหวัดจันทบุรี นําโดย ทานผูวาราชการจังหวัดนาน (นายอุกริช พึ่งโสภา), เกษตรและสหกรณ

จังหวัดนาน (นายโสภณ ไพศาลโรจรัตน), สหกรณจังหวัดนาน (นางสาวนลินี สาระกุล), สํานักงานเกษตร

จังหวัดนาน (นายพิเชษฐ จันทรทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ), สํานักงานพาณิชยจังหวัดนาน 

(นางพัชรี พุทธา นักวิชการพาณิชยชํานาญการ), สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

จังหวัดนาน (นายปญญวัฒน อุดราช พนักงานพัฒนาลูกคา), ผูจัดการสหกรณการเกษตรเวียงสา จํากัด (นาง

ดวงเดือน ขัติยเนตร), ผูจัดการสหกรณการเกษตรศุภนิมิตทาวังผา จํากัด (นายอํานาจ ฝายแกว) , ตัวแทน



 
 

ผูประกอบการคาจังหวัดนาน, ตัวแทนเกษตรกรผูปลูกลําไยจังหวัดนาน ,ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน   

(นายพงศกร พุฒตรง) , หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นางลําพูล โชติธนธิติศักด์ิ) 

ประจําเดือน มนีาคม 2558 
 

รวมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการคุมครองพันธุพืชและพืชสมุนไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 สภาเกษตรกรจังหวัดแพร ไดจัดทํา “โครงการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุมครอง
พันธุพืชและพืชสุมนไพร” ในวันท่ี 20 มีนาคม 2558 ณ หองประชุมอาชา ช้ัน 3 องคการบริหารสวนจังหวัด
แพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร โดยมีหัวขอในการประชุม 3 ประเด็น ไดแก  
  1. พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช 
  2. สิทธิบัตร และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
  3. กฎหมายเกี่ยวของกับพืชสมุนไพร เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนาไดรับความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชและเรื่องพืชสมุนไพร รวมท้ังไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการอนุรักษ
พันธุพืชของประเทศไทย ในการประชุมครั้งนี้   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นายพงศกร พุฒตรง) นาย
ชูวิทย มินทะนา (ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว) นายณฐกร พุฒตรง (ผูทรงคุณวุฒิดานประมง) และนายธีระพันธ รุณ
ตัน (นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ) รวมประชุมครั้งนี้ 

 
 
 



 
 

สภาเกษตรกรจังหวัดนานจัดกิจกรรมสรางและพัฒนาศักยภาพ 
เครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบลและระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 กําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัดมี
หนาท่ีในการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรภายในจังหวัด สงเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกร  เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับจังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อบูรณาการเปนแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรมเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เสนอปญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม รวมท้ังใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกเกษตรกรหรือองคกร
เกษตรกร โดยการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตองครอบคลุมพื้นท่ีหมูบาน/ตําบลและอําเภอตางๆ ใน
การท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดเปนองคกรตัวแทนสะทอนปญหาแนวทางแกไขปญหาและการพัฒนาการ
เกษตรกรรมจากพื้นท่ี ตองท่ัวถึงครอบคลุมไดขอมูลท่ีเปนจริงถูกตองและรวดเร็ว สามารถขับเคล่ือนงานได
อยางมีประสิทธิภาพเปนประโยชนตอเกษตรกรอยางแทจริงตามวัตถุประสงค ประกอบกับสภาเกษตรกร
จังหวัดนานไดดําเนินการจัดกิจกรรมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบลและระดับ
อําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมท้ังหมด 15 อําเภอ 99 ตําบล 890 หมูบาน เพื่อแตงต้ังคณะ
ผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบลและระดับอําเภอ ใหมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกร พ.ศ. 2553 โครงสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล รวมท้ังเขาใจบทบาทหนาท่ีของคณะ
ผูปฏิบัติงานเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบลและระดับอําเภอของสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
 
 
 
 



 
 

รวมโครงการอบรมเครือขายสภาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดวยสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา กําหนดจัดโครงการอบรมเครือขายสภาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 

เมื่อวันท่ี 25-26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเกทเวย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให

ผูแทนเกษตรกรและผูเกี่ยวของในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดรวมรับฟงแนวทางการสรางเครือขายสภา

เกษตรกร การระดมความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการสรางความเขมแข็งของเครือขายสภาเกษตรกรจังหวัด 

ใหเครือขายปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม สามารถถายทอดขอมูลขาวสาร แนวทางการพัฒนา การแกไขปญหา

ดานการเกษตรไดอยางท่ัวถึง เช่ือมโยงครอบคลุมทุกพื้นท่ี และเปนเครือขายเกษตรกรท่ีเขมแข็ง ในการอบรมนี้ 

นําโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นางพงศกร พุฒตรง) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานและพนักงาน

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานเขารวมอบรมครั้งนี้ดวย 

 

ประจําเดือน เมษายน 2558 
 

กิจกรรมยอย การเสริมสรางความเขาใจกระบวนการขับเคลื่อนโครงการปดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดําริ ผูนําชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนา

หมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตามแนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ  
สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 
  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกร
แหงชาติ ใหดําเนินการโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปด
ทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จํานวน 2 หมูบาน จากการศึกษาสภาพปญหา ขอเท็จจริงในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการในพื้นท่ีเปาหมายพบวาผูเกี่ยวของท้ังผูนําชุมชน ผูบริหารทองถ่ินและอาสาสมัครพัฒนา
หมูบานยังขาดความรู ความเขาใจในวิธีปฏิบัติและกระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการอยางแทจริง ทําให
เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานและเปนไปดวยความลาชา สภาเกษตรกรจังหวัดนานโดยคณะทํางานขับเคล่ือน
กิจกรรมโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงไดจัดกิจกรรมยอย การเสริมสรางความเขาใจ
กระบวนการขับเคล่ือนโครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ผูนําชุมชนและอาสาสมัครพัฒนา
หมูบาน (อสพ.) ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน เมื่อวันท่ี 2-3 เมษายน พ.ศ. 
2558 ณ หอประชุมบานปางสา หมูท่ี 3 ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจใหกับอาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) ซึ่งจะเปนกําลังหลักในการพัฒนาหมูบานตนแบบ และสามารถ
นําความรูท่ีไดรับมาใชในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง รวมถึงเพื่อบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของ
ในพื้นท่ีเปาหมาย ตลอดจนคณะทํางานและเจาหนาท่ี ใหสามารถขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการดังกลาวไดตาม
เปาหมายท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดนานกําหนด กิจกรรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นายแพทยบุญยงค วงศรักมิตร (ท่ี
ปรึกษาศูนยประสานงานประชาคมจังหวัดนาน) เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมฯ และไดรับเกียรติจากผูแทน
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน (อสพ.) บานปางสา ตําบลจอม
จันทร อําเภอเวียงสาและบานวังตูบ ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน คณะทํางานขับเคล่ือนโครงการ
ปดทองหลังพระฯ และทีมวิทยากรสํานักงานโครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จังหวัดนาน 

 
ประชุมหารือการสงเสริมปลูกพืชลดการปลูกขาวโพดในท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ 

 

 

 

 

 



 
 

 ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสงเสริมปลูกพืชลดการปลูกขาวโพดในท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ ในพื้นท่ี 2 

หมูบานตนแบบ ภายใตภายใตโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต

กิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 และใหความรูการผลิตลําไยนอกฤดูแกเกษตรกร นําโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นาย

พงศกร พุฒตรง) ผูจัดการโครงการปดทองหลังพระฯ จังหวัดนาน (นายธนกร    รัชตานนท) และนายนภัทร

ทัพพ ผูถายทอดเทคนิคการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ณ หองประชุมสํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

รวมการจัดเวทีการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช 2557 กําหนดใหสภา
ปฏิรูปแหงชาติ มีหนาท่ี ศึกษา วิเคราะห จัดทําแนวทางปฏิรูปประเทศในดานตางๆ เสนอแนะตอ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ตลอดใหความเห็นชอบตอราง
รัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําข้ึน สภาปฏิรูปแหงชาติจึงไดกําหนดใหมีการจัดเวทีการ
มีสวนรวม และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนข้ึนโดยใหจัดเวทีในระดับจังหวัด 1 ครั้ง และในระดับอําเภอ 
10 ครั้ง รวมท้ังหมด 11 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนมีความรูสึกวาไดมีสวนรวมในกระบวนการปฏิรูปประเทศ 

 2. เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากประชาชนทุกวงการ นําเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติ
โดยครบถวน อยางเปนรูปธรรม 

 3. เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นจากประชาชนทุกหมูเหลา นําเสนอตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
อยางทันตอเวลา และตรงประเด็น 

 4. เพื่อเสริมสรางความรักความสามัคคีและความเขาใจการปฏิรูปท่ีตรงกันในทุกภาคสวน 



 
 

 ในการรวมจัดเวทีการมีสวนรวมฯ เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ณ หอประชุมท่ีวาการอําเภอเวียงสา 
ในครั้งนี้นําโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นางพงศกร พุฒตรง) นายชูวิทย มินทะนา นายประยูร 
อินตะวิชัยและนายณฐกร พุฒตรง (สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน) รวมเปนเกียรติในการมีสวนรวมการจัด
เวทีฯ นี้ดวย 

ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ของ
โครงการบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอมดวย 
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร (ผบ.ทบ. พล.ท.สาธิต พิธรัตน มทภ.3) ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ และคณะ ได
เดินทางเพื่อลงพื้นท่ีเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท ของโครงการบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนาน ตามแนวพระราชดําริ 
โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา (ผูวาราชการจังหวัดนาน) พรอมดวย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล (ประธานกรรมการ
กิจการสงเสริมและพัฒนามูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ) พรอมดวยสวนราชการทุกภาคสวน 
บรรยายสรุปภารกิจผลการดําเนินงาน    ไดเขาศึกษาดูงาน ติดตามความคืบหนา ณ พื้นท่ีฝายแกง บานหัวน้ํา 
ต.ศิลาแลง อ.ปว โดยไดรับฟงการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน โครงการซอมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อางเก็บ
น้ํา การสงน้ําดวยระบบทอ ตามยุทธศาสตรการบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(พ.ศ. 2557-2560) 600 โครงการ พื้นท่ีรับประโยชน 104,490 ไร กําหนดแลวเสร็จกอนการทํานาในฤดู
ฝน ชาวบานไดทําเกษตรพืชหลังทํานา ในปจจุบันสามารถปลูกขาวในพื้นท่ีได 1,784 ไรและแปลงเกษตรกรท่ี
ไดรับประโยชนจากฝายน้ําริม บานพอ ต.แสนทอง อ.ทาวังผา ซึ่งไดรับฟงการบรรยายการปรับปรุงฝาย การ
ดูแลรักษาปาของตนน้ําริม การบริหารจัดการกลุมผูใชน้ํา และประโยชนท่ีไดรับจากการซอมแซมฝายบานพอ 
ครอบคลุม 14 หมูบาน พื้นท่ี 4,000 ไร ปลูกพืชหลังทํานาเสร็จ ไดแก ใบยาสูบ ผักกาดเขียวปลี มะเขือมวง 
มันอลู และขาวโพด เมื่อวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นายภาณุพงศ มังคลาด (รอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน คนท่ี 2) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นางลําพูล โชติธนธิติ
ศักด์ิ) รวมศึกษาดูงานฯ        



 
 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 
 
 

รวมศึกษาดูงานคณะทํางานการพัฒนาพืชเศรษฐกิจไผ สภาเกษตรกรแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน พนักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนานรวมศึกษาดูงานการพัฒนาการใชประโยชนไผของคณะทํางานการพัฒนาพืชเศรษฐกิจไผ 
เพื่อรวบรวมขอมูลดานพืชเศรษฐกิจไผ และศึกษาแนวทางการพัฒนาและสงเสริมทางวิชาการเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจไผใหแกเกษตรกรผูสนใจ เมื่อวันท่ี 4-5 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนาน (พืชสวน) และสวนไผนพรัตน อิ่นอาย ท่ีอยู 126 ม.8 บานพราว ตําบลยม อําเภอทา
วังผา จังหวัดนาน 
 

กิจกรรมยอย การสํารวจขอมูล ดานกายภาพ น้าํ ดิน ปาไม การเกษตรและกําหนดพิกัดตําแหนงสถานท่ี 

(GPS) ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง

ปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ดวยสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ดําเนินการจัดกิจกรรมยอย การสํารวจขอมูล ดานกายภาพ น้ํา ดิน ปา
ไม การเกษตรและกําหนดพิกัดตําแหนงสถานท่ี (GPS) ภายใตกิจกรรมหลัก การพัฒนาหมูบานตนแบบตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัด
นาน ในพื้นท่ีหมูบานวังตูบ หมูท่ี 4 ตําบลแมสาและบานปางสา หมูท่ี 3 ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน จํานวน 2 หมูบานตนแบบ ระหวางวันท่ี 11-22 พฤษภาคม 2558 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาและ
แกไขปญหาตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกตตามแนวพระราชดําริ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของ
เกษตรกรใหมีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได ในพื้นท่ีเปาหมาย ซึ่งในกิจกรรมนี้ไดรับความ
อนุเคราะหจากสํานักงานโครงการชลประทานนาน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร ผูนําทองถ่ินใน
พื้นท่ี อาสาสมัครพัฒนาหมูบานตนแบบ (อสพ.) เจาหนาสํานักงานโครงการปดทองหลังพระฯ จังหวัดนานและ
เจาหนาท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานรวม ในการสํารวจขอมูล ดานกายภาพ น้ํา ดิน ปาไม การเกษตร
และกําหนดพิกัดตําแหนงสถานท่ี (GPS) 
 

รวมงาน “เทศกาลของดีเมืองจันท วันผลไม สีสันตะวันออก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดวยจังหวัดจันทบุรีไดจัดงาน “เทศกาลของดีเมืองจันท วันผลไม สีสันตะวันออก” เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพดานการผลิต การตลาดแกเกษตรกรผูปลูกผลไม และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายใต
โครงการสรางมูลคาเพิ่มและเช่ือมโยงธุรกิจเกษตรระหวางเกษตรกร องคกรเกษตรกร สอดคลองกับยุทธศาสตร
ท่ี 4 สภาเกษตรกรแหงชาติสรางความมั่นค่ัง มั่นคง และยั่งยืนอาชีพเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได
ประสานมายังสภาเกษตรกรจังหวัดนานนําผลผลิตทางการเกษตรกร ผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตร สภา
เกษตรกรจังหวัดนาน นําโดย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นายพงศกร พุฒตรง) หัวหนาสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนาน (นางลําพูล โชติธนธิติศักด์ิ) พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน จึงไดนําผลผลิต
จากเกษตรกร อาธิ ล้ินจ่ี (จากเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอปว จังหวัดนาน) ,ขาวไรซเบอรรี่ ขาวอินทรียตางๆ (โรง
ศรีขาวพระราชทาน), น้ํามัลเบอรรี่ (น้ําลูกหมอน) ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นาน เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธเผยแพรสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตร ท้ังเปนการกระจายสินคาการเกษตรจากเกษตรกร
ไปสูผูบริโภค เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2558 ณ ลานองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 
 
 
 



 
 

ประจําเดือน มิถุนายน 2558 
 

ประชาคมหมูบานเพื่อพิจารณาเขารวมโครงการพัฒนาพืน้ท่ีตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

ณ อําเภอเชียงกลางและอําเภอนานอย จังหวัดนาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดวยสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ และมูลนิธิปดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดําริ ใหดําเนินการขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนว

พระราชดําริ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได ใน

พื้นท่ีเปาหมาย ซึ่งในงบประมาณ  พ.ศ. 2557 มีเปาหมายในการดําเนินการจํานวน 2 หมูบาน และขยายผล

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อีกจํานวน 2 หมูบาน ประกอบกับสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดนาน ดําเนินการทําความเขาใจ ช้ีแจงวัตถุประสงคและประชาคมหมูบานเพื่อพิจารณาเขารวมโครงการ

พัฒนาพื้นท่ีตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนว

พระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมประจําหมูบานแควง หมูท่ี 

7 ตําบลพระพุทธบาท อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนานและวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมบานหนองบัว 

หมู 9 ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน ในการประชาคม 2 หมูบานครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก 

ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนในทองท่ีท้ัง 2 หมูบาน 

 

 

 



 
 

อบรมเกษตรกรหลักสูตร การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ลูกผสมเด่ียวพันธุสุวรรณ 4452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดวยศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดโครงการ 

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมเด่ียวพันธุสุวรรณ 4452 ในเขตจังหวัด

นครราชสีมา ประเภททุนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม) ภายใตโครงการจัดการ

ความรูและถายทอดทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจําป 2558 นั้น สภาเกษตรกรนคราช

สีมา เห็นวาเพื่อเปนการประสานแนวทางความรวมมือการสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัด

ทางภาคเหนือของโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค และเปนประโยชนแกเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดนานจึง

นํากลุมเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขารับการ

ฝกอบรม หลักสูตร การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมเด่ียวพันธุสุวรรณ 

4452 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2558 ณ ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ตําบลกลางดง อําเภอปาก

ชอง จังหวัดนครราชสีมา 

หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานรวมเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกผูรวมประชุมฝกอบรม 

ในหัวขอเร่ือง “บทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดนานกับการผลิตพืชปลอดภัย” 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ กองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัยสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีภารกิจในการสงเสริมและถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางดานการ

ควบคุมโดยชีวินวิธี รวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนาน สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอทาวังผา และสํานักงานเกษตรอําเภอบอเกลือ กําหนดจัดประชุมฝกอบรม เพื่อสราง

เครือขายศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติในจังหวัดนาน ณ โรงศรีขาวพระราชทาน ตําบลศรีภูมิ 

อําเภอทาวังผาและ หองประชุมศูนยภูฟาพัฒนา ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ซึ่งในการจัดงานครั้ง

นี้ หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นางลําพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ไดเปนวิทยากร หัวขอเรื่อง 

“บทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดนานกับการผลิตพืชปลอดภัย” ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 และวันท่ี 17 

มิถุนายน 2558 

สภาเกษตรกรจังหวัดนานโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบ

ชลประทานเพื่อเกษตรกรรม ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกรมปาไมกับสํานักงานสภา

เกษตรกรแหงชาติ เมื่อวันท่ี 22-23 มกราคม 2558 ท่ีโรงแรมมิราเคิล แกรนด เพื่อสนับสนุนโครงการปลูก

ปาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยเกษตรกรจะไดมีโอกาสแสดงความจงรักภักดีตอพระองคทานดวยการปลูก

ปา สภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ข้ึน โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนานรวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนาน เพื่อรวมเฉลิม

ฉลองและเพื่อถวายเปนราชสักการะเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลอง

พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พื้นท่ีปาชุมชนบานใหมพัฒนา หมู 4 และปาชุมชนบานใหมสันติสุข 

หมู 5 ตําบลน้ําเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ท้ัง 2 หมูบานปลูกตนไมผสมผสาน จํานวน 6,999 ตน และ

มีความประสงคท่ีจะปลูกไผเปนตนไมหลัก ในเขตปาชุมชนของหมูบาน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปา สรางแหลงอาหารตาม

ธรรมชาติ และเพื่อใชประโยชนจากลําไผ เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 โดยโครงการฯ ครั้งนี้ ไดรับเกียรติ

จากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน (นายพงศกร พุฒตรง) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดนาน (นายธนาธร ใหมคํา) กํานัน ผูใหญบาน พระภิกษุ สามเณร และผูนําชุมชนในทองท่ี 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานและพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 
 

ช้ีแจงการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานนําโดย นางลําพูล โชติธนธิติศักด์ิ (หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนาน) และ พ.จ.อ. สุริยัน ปนชัย (หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร) ไดดําเนินการเขารวมประชุม 
กํานัน ผูใหญบานประจําเดือนกรกฎาคม 2558 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อช้ีแจงการรับข้ึนทะเบียน
เกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อําเภอแมจริม อําเภอนานอยและอําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 



 
 

รวมงานโครงการประชาสัมพันธสรางอาชีพเลี้ยงไกประดูหางดําเชียงใหมอยางยั่งยืน ภายใต
นโยบายปรับโครงสรางการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวยกรมปศุสัตวไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวเขต 5 และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจัด
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธสรางอาชีพเล้ียงไกประดูหางดําเชียงใหมอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการ
ประชาสัมพันธผลสมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนงานการปรับโครงสรางการผลิตและความมั่นคงทางอาหาร
ดานปศุสัตว ภายใตนโยบายปรับโครงการการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณการ ซึ่งประกอบดวย 
โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตไกพื้นเมือง โครงการปรับระบบการผลิตโคนม และโครงการอนุรักษและ
พัฒนากระบือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานและเครือขายเกษตรกรท่ีเกี่ยวของนําเสนอผลสมฤทธิ์ของ
การดําเนินงานนโยบาย โดยการแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธผลงานผานส่ือมวลชนในแขนงตางๆ สราง
ความมั่นใจใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการและใหปรากฎผลงานเปนท่ีประจักษตอสาธารณชนท่ัวไป ในการนี้ 
หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดเปนเกียรติรวมโครงการดังกลาว เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2558 
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เชิญหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของรับฟงแนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเชิงพืน้ท่ี
ประยุกตตามพระราชดําริฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 กําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด 
มีหนาท่ีในการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและยุว
เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน ประกอบกับ
สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหดําเนินโครงการพัฒนาหมูบาน
ตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภา
เกษตรกรจังหวัดนาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 2 หมูบาน คือ บานปางสา หมู 3 ตําบลจอม
จันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และบานวังตูบ หมู 4 ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน คัดเลือกเปน
หมูบานเปาหมายในการพัฒนาโดยไดผานการทําประชาคมจากประชาชนในหมูบาน รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล เศรษฐกิจสังคม การสํารวจพื้นท่ีทํากินและไดดําเนินการคืนขอมูล ระดมความคิดคนหาปญหา ความ
ตองการท่ีแทจริง และจัดลําดับความสําคัญ สภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงดําเนินการเชิญหัวหนาสวนราชการท่ี
เกี่ยวของรับฟงแนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ีประยุกตตามพระราชดําริฯ ดังกลาว รวมกับ
เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ (นายวิทยา ประจันตะเสน) เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 
 



 
 

ประจําเดือน สิงหาคม 2558 
 

กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมยุวเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ณ องคการบริหารสวนตําบลแมสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ มาตรา 33 ใหสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการ
ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหวางองคกรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ
หนวยงานของรัฐ สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด ใน
รูปแบบตางๆ สนับสนุนและสงเสริม การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและยุวเกษตรกร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน ประกอบกับสภา
เกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหดําเนินการโครงการพัฒนาหมูบาน
ตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภา
เกษตรกรจังหวัดนาน และไดดําเนินคัดเลือกหมูบานบานวังตูบ หมู 4 ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
เปนหมูบานเปาหมายในการพัฒนาตามกิจกรรมหลักการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน และสภา
เกษตรกรจังหวัดนานไดเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนในพื้นท่ีหมูบานเปาหมายซึ่งจะเปนผูสืบทอดในการสืบ
สานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตและเปนการเตรียมความพรอมใหกับยุวเกษตรกร 
และเปนการปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหเกิดเกษตรกรคล่ืนลูกใหม ท่ีมี
ความรู ความสามารถและทักษะดานการเกษตร เปนพลังในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนในอนาคต 
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงดําเนิน “ กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมยุวเกษตรกร ตามโครงการ
พัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558” ในวันท่ี 14 – 15 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2558 ณ องคการบริหารสวนตําบลแมสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยสํานักงานสภาเกษตรกร



 
 

จังหวัดนานรวมกับ องคการบริหารสวนตําบลแมสาและศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเวียงสา 

 
กิจกรรมเสริมสรางเครือขายและพัฒนาความเขมแข็งแกองคกรเกษตรกร (กลุมเกษตรครบวงจรบานต๊ึด 

ตําบลพระพุทธบาท) สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (1) กําหนดใหสภาเกษตรกร
จังหวัด มีหนาท่ีพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรภายในจังหวัด ประกอบ
กับกลุมเกษตรครบวงจร บานต๊ึด ตําบลพระพุทธบาท อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ไดขอความอนุเคราะหให
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานดําเนินการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรครบวงจร
บานต๊ึด ใหสามารถดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมฯ สํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนาน จึงดําเนินงานตามกิจกรรมเสริมสรางเครือขายและพัฒนาความเขมแข็งแกองคกร
เกษตรกร (กลุมเกษตรครบวงจรบานต๊ึด ตําบลพระพุทธบาท) สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 กําหนดใหมีการนํากลุมเกษตรกรเขาศึกษาดูงานการบริหารจัดการการผลิตลําไยนอกฤดู ตําบลทา
กาศเหนือ  อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน และการบริหารจัดการกลุม การแปรรูปลําไย และการบริหารจัดดาน
การตลาดลําไยเนื้อสีทอง ของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานริมรอง และกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไย
เนื้อสีทองบานสันปาเหียง ตําบลมะเขือแจ  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนและไดบันทึกขอตกลงความ
รวมมือการเจรจาทางการคา สงเสริมสนับสนุนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑและการจัดการดานการตลาด
ผลิตภัณฑลําไยเนื้อสีทองระหวาง กลุมเกษตรครบวงจรบานต๊ึดและวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยเนื้อสีทอง
บานสันปาเหียง เมื่อวันท่ี 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 



 
 

ประจําเดือน กันยายน 2558 
 

กิจกรรมยอย ดําเนินการฝกอบรมองคความรูการสํารวจและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อ
การเกษตรภายใตกิจกรรมหลักโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต

กิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ มาตรา 33 ใหสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการ
ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหวางองคกรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานของรัฐ สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบ
ตางๆ สนับสนุนและสงเสริม การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับ
มอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหดําเนินการโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน และไดดําเนิน
คัดเลือกหมูบานบานวังตูบ หมู 3 ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนหมูบานเปาหมายในการ
พัฒนาตามกิจกรรมหลักการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน และสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดเล็งเห็น
ความสําคัญในพื้นท่ีหมูบานเปาหมายสามารถนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงดําเนินการฝกอบรมองคความรูการสํารวจและ
บริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร เพื่อประเมินศักยภาพของแหลงน้ําในพื้นท่ีสําหรับบริหาร
จัดการน้ําในการใชประโยชนดานการเกษตร และเพื่อจัดทําขอมูลช้ันดินสํารวจคุณภาพของดินในการทํา
การเกษตรของพื้นท่ีหมูบานตนแบบการพัฒนา วันท่ี 8 กันยายน 2558 ณ ในพื้นท่ีหมูบานปางสา หมู 3 
ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 



 
 

กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมยุวเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบานปางสา ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ มาตรา 33 ใหสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการ
ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหวางองคกรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ
หนวยงานของรัฐ สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด ใน
รูปแบบตางๆ สนับสนุนและสงเสริม การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและยุวเกษตรกร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน ประกอบกับสภา
เกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหดําเนินการโครงการพัฒนาหมูบาน
ตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภา
เกษตรกรจังหวัดนาน และไดดําเนินคัดเลือกหมูบานบานปางสา หมู 3 ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน เปนหมูบานเปาหมายในการพัฒนาตามกิจกรรมหลักการพัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน และสภา
เกษตรกรจังหวัดนานไดเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนในพื้นท่ีหมูบานเปาหมายซึ่งจะเปนผูสืบทอดในการสืบ
สานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตและเปนการเตรียมความพรอมใหกับยุวเกษตรกร 
และเปนการปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหเกิดเกษตรกรคล่ืนลูกใหม ท่ีมี
ความรู ความสามารถและทักษะดานการเกษตร เปนพลังในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนในอนาคต 
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงดําเนิน “ กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมยุวเกษตรกร ตามโครงการ
พัฒนาหมูบานตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558” ในวันท่ี 15-16 กันยายน พ.ศ. 
2558 ณ โรงเรียนบานปางสา ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนานรวมกับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงสา โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานนาเคียนและโรงเรียนบานปางสา 



 

 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดันาน 

1. นายพงศกร  พุฒตรง   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน   
2. นายพัลลภ   แกวใหม   รองประธานสภาเกษตรกรคนท่ี 1  
      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานเขตอําเภอบานหลวง 
3. นายภาณุพงศ  มังคลาด   รองประธานสภาเกษตรกรคนท่ี 2 
      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอเชียงกลาง 
4. นายบุญเยี่ยม   นันทเพร ี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอเมืองนาน 
5. นายประยูร   อินตะวิชัย  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอเวียงสา 
6. นายสวาท   พินยา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอทุงชาง 
7. นายนพดล   คําเข่ือน   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอสองแคว 
8. นายสมพงษ   ใจปง   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
      เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9. นายวีรศักด์ิ  คําเฟองฟู  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอภูเพียง 
10. นายลวน   สุทธเขต   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอสันติสุข 
11. นายสมคิด   แกวใส   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอแมจริม 
12. นายสมเกียรติ  แกวธรรม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอนาหมื่น 
13. นายชมพล   พรมกามินทร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอนานอย 
14. นายสมนึก   พิศจาร   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอบอเกลือ 
15. นายสมฤทธิ์  ศิลปทาว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอปว 
16. นายศักด์ิ  ลําคํา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เขตอําเภอทาวังผา  
17. นายเดชา   ศรีจรรยา  สมาชิกผูทรงคุณวุฒิดานสัตว   
18. นายชูวิทย   มินทะนา  สมาชิกผูทรงคุณวุฒิดานสัตว 
19. นายสวย   อินนา   สมาชิกผูทรงคุณวุฒิดานพืช  
20. นายณฐกร   พุฒตรง   สมาชิกผูทรงคุณวุฒิดานประมง 
21. นายเนตร   กองว ี   สมาชิกผูทรงคุณวุฒิดานเกษตรกรรมอื่นๆ 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อคณะทํางานประจําสภาเกษตรกรจังหวดันาน 

1. คณะทํางาน แกไขปญหาการเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดนาน คณะทํางานประกอบไปดวย 
 

1. นายพัลลภ  แกวใหม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนานคนท่ี 1 ประธานคณะทํางาน 
2. นายบุญเยี่ยม  นันทเพรี  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอเมือง        รองประธานคณะทํางาน 
3. นายประยูร  อินตะวิชัย  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอเวียงสา    คณะทํางาน 
4. นายสมฤทธิ์  ศิลปทาว  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอปว    คณะทํางาน 
5. นายสวาท  พินยา  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอทุงชาง    คณะทํางาน 
6. นายชมพล  พรมกามินทร  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอนานอย    คณะทํางาน 
7. นายลวน  สุทธเขต  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอสันติสุข    คณะทํางาน 
8. นายสมพงษ  ใจปง  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ   คณะทํางาน 
9. นายสมเกียรติ  แกวธรรม  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอนาหมื่น    คณะทํางาน 
10.  นายสวย อินนา   ผูทรงคุณวุฒิดานพืช     คณะทํางาน 
11.  นางลําพูล  โชติธนธิติศักด์ิ หัวหนา สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดนาน     คณะทํางาน/เลขานุการ 

12.  นายอนุกุล  กองแกว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุกา 
 

2. คณะทํางานยุทธศาสตร และแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด   สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
คณะทํางานประกอบไปดวย 

 

1. นายบุญเยี่ยม นันทเพรี ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอเมือง    ประธานคณะทํางาน 
2. นายประยูร อินตะวิชัย ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอเวียงสา        รองประธานคณะทํางาน 
3. นายพัลลภ     แกวใหม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนานคนท่ี 1    คณะทํางาน 
4. นายภาณุพงศ  มังคลาด รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนานคนท่ี 2   คณะทํางาน 
5. นายศักด์ิ ลําคํา  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอทาวังผา    คณะทํางาน 
6. นายชมพล  พรมกามินทร  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอนานอย    คณะทํางาน 
7. นายนพดล คําเข่ือน  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอสองแคว    คณะทํางาน 
8. นายวีรศักด์ิ คําเฟองฟู ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอภูเพียง    คณะทํางาน 
9. นายชูวิทย มินทะนา ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว     คณะทํางาน 
10. นายณฐกร พุฒตรง  ผูทรงคุณวุฒิดานประมง     คณะทํางาน 
11. พ.จ.อ.สุริยัน ปนชัย  หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร          คณะทํางาน/เลขานุการ 
12. นางทิพธิวา แขงขัน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ 

 

3. คณะทํางาน ศึกษา วิจัย และพัฒนาภูมิปญญาดานการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
คณะทํางานประกอบไปดวย 

 

1. นายณฐกร พุฒตรง  ผูทรงคุณวุฒิดานประมง        ประธานคณะทํางาน 
2. นายชูวิทย มินทะนา ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว    รองประธานคณะทํางาน 
3. นายสวย  อินนา  ผูทรงคุณวุฒิดานพืช    คณะทํางาน 
4. นายเนตร กองวี  ผูทรงคุณวุฒิดานเกษตรกรรมอื่นๆ   คณะทํางาน 



 

5. นายเดชา ศรีจรรยา ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว    คณะทํางาน 
6. นายสมคิด แกวใส  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอแมจริม   คณะทํางาน 
7. นายสมนึก พิศจาร  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอบอเกลือ   คณะทํางาน 
8. นายสมพงษ ใจปง  ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  คณะทํางาน 
9.  นายสมเกียรติ แกวธรรม ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอนาหมื่น   คณะทํางาน 
10.  นายวีรศักด์ิ   คําเฟองฟู ผูแทนเกษตรกรเขตอําเภอภูเพียง   คณะทํางาน 
11.  นางลําพูล โชติธนธิติศักด์ิ หัวหนา สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  คณะทํางาน/เลขานุการ 
12.  นางสาวศิรินทรา  ธนะกองแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน      คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ 

 
4. คณะทํางานติดตามผลการดําเนินงานความรวมมือในโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดําริ คณะทํางานประกอบไปดวย 
 

1. นายพงศกร  พุฒตรง  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  ประธานคณะทํางาน 
2. นายพัลลภ  แกวใหม  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนานคนท่ี 1   คณะทํางาน 
3. นายภาณุพงศ มังคลาด รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนานคนท่ี 2   คณะทํางาน 
4. นายบุญเยี่ยม นันทเพรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานเขตอําเภอเมือง  คณะทํางาน 
5. นายศักด์ิ  ลําคํา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานเขตอําเภอทาวังผา  คณะทํางาน 
6. นายสวาท  พินยา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานเขตอําเภอทุงชาง  คณะทํางาน 
7. นายนพดล  คําเข่ือน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานเขตอําเภอสองแคว  คณะทํางาน 
8. นายลวน  สุทธเขต  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานเขตอําเภอสันติสุข  คณะทํางาน 
9. นายประยูร อินตะวิชัย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนานเขตอําเภอเวียงสา  คณะทํางาน 
10. นายณฐกร  พุฒตรง  ผูทรงคุณวุฒิดานประมง     คณะทํางาน 
11. นายชนาประทิน อุนถา สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ    คณะทํางาน 
12. นางลําพูล  โชติธนธิติศักด์ิ หัวหนาสํานักงานฯ            เลขานุการคณะทํางาน 
13. นายปณวัฒน วงคสนั่น หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนปฏิบัติงานสํานักงาน

    สภาเกษตรกรจังหวัดนาน     ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
14. พ.จ.อ.สุริยัน ปนชัย  หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร    ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 
 


