
 

 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“...การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตส าหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็น

ผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า การพัฒนาที่เหมาะแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง 

ก็คือจะต้องท านุบ ารุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้าเพ่ือยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของ

เกษตรกรทุกระดับให้สูงข้ึน เริ่มต้นตั้งแต่การลงมือผลิตโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด ด้วยการ

ดัดแปลงปรับปรุงน าสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกร

ของเราได้ผลผลิตเพียงพอแก่การเลี้ยงตัว คือพอมีพอกินเป็นเบื้องต้นก่อน ต่อไปเมื่อเหลือจึงจ าหน่ายหา

รายได้ ซึ่งหากจะได้ผลที่สมบูรณ์ก็จะต้องมีการจัดการเรื่องการตลาดอย่างดี รวมทั้งมีการแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ อันจะท าให้ผลิตผลทางการเกษตรมีมูลค่าสูงข้ึน โดยนัยนี้เกษตรกรของเราก็จะมีฐานะความ

เป็นอยู่ที่มั่นคงพ่ึงตนเองได้ อันจะส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศมีความเข้มแข็ง

ตามไปด้วย...” 

พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
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การด าเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ด าเนินงาน
ตามภารกิจบทบาทหน้าท่ีตลอดจนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน และส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติก าหนด โดยตระหนักถึงการกินดีอยู่ดีของเกษตรกร และการ
สร้างความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดน่าน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ใคร่ขอขอบคุณสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส านักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ตัวแทน
เกษตรกรระดับต าบลกลุ่มเกษตรกรต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานท่ี
วางไว้ 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้จัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 เพื่อรวบรวมผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ และแสดงงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
ต่อไป 

 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ตุลาคม 2559 
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ส่วนท่ี 1 
สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 
 

ความเปน็มาของสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 
       สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (8) ประกอบ
มาตรา 30 (1) ได้บัญญัติให้รัฐจัดท ากฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ี 
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา       

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีค าส่ังแต่งต้ัง คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ว่าด้วยสภา
เกษตรกร โดยมี ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์) เป็น
ประธานกรรมการ และผู้อ านวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) เป็นกรรมการ และเลขานุการ เพื่อด าเนินการ 
ศึกษา และยกร่างกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมาย ท่ีให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ เกี่ยวกับ      
การผลิต และการตลาดเพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาส าหรับเกษตรกร    
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสร้างสมานฉันท์ ของเกษตรกรท้ังประเทศ ท าให้เกษตรกร       
มีความเข็มแข็ง และมีการรวมตัวกัน อย่างเป็นเอกภาพ โดยสร้าง เครือข่ายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกร
สามารถจัดท าแผนแม่บท เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ก าหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพปัญหาอันแท้จริง รวมท้ังให้เกษตรกรได้รับ การพัฒนา ส่งเสริมให้ได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ
เกษตรกรรมด้านต่างๆในการนี้ ได้มีการน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกไปรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร 
และผู้เกี่ยวข้องในพื้นท่ี แต่ละภาค รวม 4 ภาค แล้วน าข้อมูลท่ีได้ จากการรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุง   
ร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และได้เสนอไปยัง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ด าเนินการ 
ตามกระบวนการตรากฎหมาย 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐ ต้องด าเนินการคุ้มครอง และรักษา
ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต และการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ัง
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนเกษตรกรรม และรักษาผลประโยชน์
ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุน การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการ
ตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐด้านการปฏิบัติตาม นโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่ การพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ อย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ในการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  หลังจากคณะรัฐมนตรีได้แถลง
หลักการ และเหตุผลแล้ว ผู้เสนอร่าง พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว รวมท้ังร่างฯ ของคณะรัฐมนตรีได้เสนอ จนครบท้ัง 9 
ฉบับ และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวางเสร็จแล้ว ท่ีประชุมได้ลง
มติรับหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัติท้ัง 9 ฉบับ พร้อมกันไปด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 304 เสียง        
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ไม่ลงคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียงไม่มี และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญจ านวน 36 คน เพื่อ
พิจารณาโดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก ในการพิจาณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ก าหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน  
 

การด าเนินการตามบทเฉพาะกาล 
ในระยะแรก ตามบทเฉพาะกาลได้ก าหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท าหน้าท่ี

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติและหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดท าหน้าท่ีหัวหน้าส านักงานสภาจังหวัด มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้
และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อให้ได้มา ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรกส่วนรายช่ือ
เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ให้พิจารณาจากบัญชีครัวเรือนเกษตรกรท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยให้เกษตรกรท่ีบรรลุนิติภาวะทุกคนในแต่ละครัวเรือนเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน รวมท้ังพิจารณาจากบัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เพิ่มเติมด้วย หลังจากนั้นผู้แทนเกษตรกรในระดับหมู่บ้านจะเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล  และผู้แทน
เกษตรกรในระดับต าบลเป็นผู้เลือกผู้แทนเกษตรกรระดับอ าเภอ โดยผู้แทนเกษตรกรระดับอ าเภอร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้เลือกประธานสภาเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อให้ประธานสภาเกษตรกรระดับจังหวัดเข้า
มาท าหน้าท่ีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป            

สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ในระยะแรก ตามบทเฉพาะกาลได้ก าหนดให้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดท าหน้าท่ีหัวหน้า

ส านักงานสภาจังหวัด มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้และจะต้องจัดให้มีการ
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อให้ได้มา ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก 
มาตรา ๓๑ ให้มีสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกท่ีได้รับการเลือกตั้ง จ านวนสิบหกคน ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีจ านวนอ าเภอมากกว่าสิบ
หกอ าเภอ ให้เพิ่มจ านวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจ านวนของอ าเภอ 

(๒) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) เลือกจากผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ด้าน
เกษตรกรรม จ านวนห้าคน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ให้ส านักงานจัดให้มีการเลือกต้ังเพื่อให้ได้สมาชิกตาม (๑) และการเลือกเพื่อให้ได้สมาชิก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (๒) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (1) 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก จังหวัดน่านได้ด าเนินการเลือกต้ังผู้แทน

เกษตรกรระดับหมู่บ้าน ในวันอาทิตย์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2554 เกษตรกรมาใช้สิทธิ์เลือกต้ัง จ านวน 37,912 
ราย จากเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (เฉพาะหมู่บ้านท่ีก าหนดให้มีการเลือกต้ัง) จ านวน 60,755 ราย ได้ผู้แทน
เกษตรกรระดับหมู่บ้านจ านวน 895 รายหลังจากนั้นได้ด าเนินการเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล ในวัน
พุธท่ี 23 มีนาคม 2554 ได้ผู้แทนระดับต าบล จ านวน 99 คน และด าเนินการเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกรระดับ
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อ าเภอในวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2554 จ านวน 15 อ าเภอ ได้ผู้แทนเกษตรกรระดับอ าเภอ จ านวน 16 คน 
ดังนี้ 

1. นายพงศกร  พุฒตรง   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา 
2. นายพัลลภ  แก้วใหม ่  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ้านหลวง 
3. นายภาณุพงศ์ มังคลาด   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเชียงกลาง 
4. นายสมเกียรติ แก้วธรรม  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอนาหมื่น 
5. นายนพดล  ค าเข่ือน   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอสองแคว 
6. นายสวาท  พินยา   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอทุ่งช้าง 
7. นายชมพล   พรมกามินทร ์ ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอนาน้อย 
8. นายสมฤทธิ์  ศิลป์ท้าว  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอปัว 
9. นายสมพงษ์  ใจปิง   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
10.  นายวีรศักดิ ์ ค าเฟืองฟู  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอภูเพียง 
11.  นายสมนึก  พิศจาร   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ่อเกลือ 
12.  นายบุญเย่ียม นันทเพร ี  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเมืองน่าน 
13.  นายประยูร  อินต๊ะวิชัย  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา 
14.  นายสมคิด  แก้วใส   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอแม่จริม 
15.  นายล้วน   สุทธเขต   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอสันติสุข 
16.  นายศักดิ์  ล าค า   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอท่าวังผา 

และได้รับการแต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
128 ตอน พิเศษ 58 ง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 จากนั้นจังหวัดน่าน ได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือก
ประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2554 ผลการเลือกตั้ง คือ 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  ได้แก่ นายพงศกร พุฒตรง 
       ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา 
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนท่ี 1 ได้แก่ นายพัลลภ แก้วใหม่ 
       ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ้านหลวง 
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนท่ี 2 ได้แก่ นายภาณุพงศ์ มังคลาด 
       ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเชียงกลาง 
ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 5(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็น

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยต าแหน่ง ซึ่งนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้รับ
การแต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 129 ตอนพิเศษ 54 ง 
วันท่ี 23 มีนาคม 2555 
 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (2) 
หลังจากได้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ตามมาตรา 31 (1) เรียบร้อยแล้ว จังหวัดน่านจึงได้

ด าเนินการจัดการคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (2) เพื่อให้มีสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดครบถ้วนตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดน่านได้ก าหนดวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 เป็นวันคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จ านวน 14 คน แยกตามความรู้ความเช่ียวชาญ 
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และประสบการณ์ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ ซึ่งผู้สมัคร
ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ตามมาตรา 31 (2) คือ 
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ได้แก่  นายสวย  อินนา 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ ได้แก่   1. นายชูวิทย์  มินทะนา 
            2. นายเดชา  ศรีจรรยา 
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง ได้แก่  นายณฐกร  พุฒตรง 
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ ได้แก่ นายเนตร  กองวี 
และได้รับการแต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 129 ตอน 
พิเศษ 125 ง วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 
 

อ านาจหน้าที่ 
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดังนี้ 
มาตรา 11 สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 1. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครอง
พื้นท่ีเกษตรกรรม 
 2. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตร
แบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรกรรมรูปแบบอื่น 
 3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมท้ังการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4. เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี 
 5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืช และสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูป
ผลผลิตทางเกษตรกรรม 
 6. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดแนวทางการประกันความเส่ียงของราคา และผลผลิตทาง
เกษตรกรรม รวมท้ังการก าหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร 
 7. เสริมสร้างความร่วมมือ และประสานงานกับภาครัฐ และเอกชนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
 8. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร 
 9. ให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อเกษตรกร 
 10. ใหค้ าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัด
เสนอ 
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 11. แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือท่ีปรึกษาตามความจ าเป็น 
 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา 20 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 1. รับผิดชอบงานด้านธุรการ และท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 ๒. รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภา
เกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ส านักงาน และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนแม่บทและการ
ด าเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 4. รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 5. จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในด้านการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต การแปร
รูป การตลาด และราคาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 
 6. ประสานการด าเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. จัดท ารายงานประจ าปีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย 
 
มาตรา 33 สภาเกษตรกรจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด  
 2. ประสานนโยบายและด าเนินงานระหว่างอง ค์กรเกษตร เกษตรกร สถาบันวิ จัย 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ  
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรใน
จังหวัด ในรูปแบบต่างๆ  
 4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผน
แม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน  
 6. เสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมท้ัง
ราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
 7. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร  
 8. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการใดๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้  
 9. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
 
มาตรา 38 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 1. รับผิดชอบงานด้านธุรการ และท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
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 3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัด และการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมท้ังการตลาดท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 5. ประสานการด าเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. จัดท ารายงานประจ าปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
 
มาตรา 41 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดท าแผนแม่บท โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมท้ังเช่ือมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด และต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมและการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหาดินและท่ีดิน โดย
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่าง
ท่ัวถึง 

3. การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้สินค้า
เกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

4. การพัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 
5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร 
6. การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา เพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม
และเกษตรอุตสาหกรรม 

7. การเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
8. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของเกษตรกร

ท่ีเกี่ยวข้องกับการท ากินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการประกอบการเกษตร 
9. การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรเช่ือมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง

เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 

10. การสนับสนุน ส่งเสริมให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมและ
การจัดการแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร 

11. การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนท่ีเกี่ยวกับการเกษตรท่ีมีอยู่ให้รองรับการช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่างครบวงจร รวมถึงการจัดต้ังกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
วิสัยทัศน์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 “สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันของเกษตรกร มุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมันคงให้แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรม โดยเช่ือมโยงกับ
ภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไห้ได้รับความเป็นธรรมและ
ประโยชน์สูงสุด 

3. บูรณาการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน 
4. จัดระบบฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และใช้ก าหนดนโยบายของรัฐ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น 

ประมง นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับจาก
การค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เป้าประสงค์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

1. สภาเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีเครือข่ายเช่ือมโยงกิจกรรมร่วมกันในทุกระดับ 
2. มีแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมท่ีบูรณาการจากระดับล่างสู่บน โดยการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกร 
3. เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต 

การตลาด และการจัดการองค์กรเกษตรกร 
4. เป็นองค์กรท่ีมีข้อมูลด้านการเกษตรเพียงพอประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
1. สร้างศรัทธาและความเช่ือมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
2. จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
3. บูรณาการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน 
4. สร้างความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 

 
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
                         “เกษตรกรน่านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 ๒. สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเช่ือมโยงกับ
ภาครัฐผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้รับความเป็นธรรมและ
ประโยชน์สูงสุด 
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 ๓. บูรณาการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน 
 ๔. จัดระบบฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกรและใช้ก าหนดนโยบายของรัฐ 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น 
ประมง นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับจาก
การค้นคว้า วิจัยพัฒนา รวมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. สร้างศรัทธาและความเช่ือมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 2. จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 3. บูรณาการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน 
 4. สร้างความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างศรัทธาและความเชื่อม่ันต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สภาเกษตรกรจังหวัดมีความเข้มแข็งมีเครือข่ายเช่ือมโยงในทุกระดับ 
ตัวชี้วัด : 1. จ านวนเครือข่ายสภาเกษตรกรได้รับการจัดต้ัง 
    ๒. ร้อยละของปัญหาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไข 
    ๓. จ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรและผู้แทนกรรมการ พนักงาน องค์กรเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ 
    ๔. จ านวนบุคลากรส านักงานสภาเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
กลยุทธ์ที่ ๓ : จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรท่ีมีข้อมูลด้านการเกษตรเพียงพอประกอบการตัดสินใจของ                                                
เกษตรกร 
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจ านวนข้อมูลท่ีจัดเก็บได้สมบูรณ์ตามเป้าหมาย 

 ๒. ร้อยละของความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
 ๓. ร้อยละของข้อมูลท่ีเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ ๒ : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บูรณาการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมท่ีบูรณาการจากระดับล่าง สู่บน โดยการ                                                
มีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ตัวชี้วัด : ๑. จ านวนเกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

 ๒. ร้อยละของงาน/โครงการ ตามแผนแม่บทถูกน าไปปฏิบัติ 



 

 13 

กลยุทธ์ที่ ๑ :  การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความม่ังคั่ง ม่ันคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ                                               
จัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการองค์กร 
ตัวชี้วัด :  1. จ านวนข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมเจรจาต่อรองหรือติดตามผล
การปฏิบัติตามข้อตกลง 
            2 .  ร้ อยละของ เกษตรกรรุ่ น ใหม่ ท่ี ผ่ านการอบรม ฝึกป ฏิบั ติจาก ศูนย์ เ รี ยนรู้ เ ศรษฐกิ จ                 
พอเพียง แล้วสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพเกษตรของตน 

  3. ได้รูปแบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร    
กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและต้นทุนต่ า 
กลยุทธ์ที่ ๒ : สร้างอ านาจต่อรองให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนสูงสุด 
กลยุทธ์ที่ ๓ : สร้างการเรียนรู้และพัฒนาการเกษตร  
กลยุทธ์ที่ ๔ : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการปรับตัวและสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลง และ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเกษตรกร 
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สมาชิก/อตัราก าลงั 

สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายพงศกร พุฒตรง 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา 

นายพัลลภ แก้วใหม่ 
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 1 

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ้านหลวง 

นายภาณุพงศ์ มังคลาด 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 2 
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเชียงกลาง 

นายประยูร อินต๊ะวิชัย 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา 

นายชมพล พรมกามินทร์ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอนาน้อย 

นายสมเกียรติ แก้วธรรม 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอนาหมื่น 

นายนพดล  ค าเขื่อน 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอสองแคว 

นายสวาท พินยา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอทุ่งช้าง 

นายสมฤทธิ์ ศิลป์ท้าว 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอปัว 

นายสมพงษ์  ใจปิง 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

นายวีรศักด์ิ ค าเฟืองฟู 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอภูเพียง 

นายสมนึก พิศจาร 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ่อเกลือ 

นายสมคิด แก้วใส 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอแม่จริม 

นายล้วน สุทธเขต 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอสันติสุข 

นายบุญเยี่ยม นันทเพร ี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเมือง 

นายศักดิ์ ล าค า 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอท่าวังผา 

นายสวย อินนา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช 

นายเดชา ศรีจรรยา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ 

นายณฐกร พุฒตรง 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง 

นายชูวิทย์  มินทะนา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ 

นายเนตร  กองวี 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
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อตัราก าลงั 

ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 
 

นางล าพูล   โชติธนธิติศักด์ิ 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

พ.จ.อ. สุริยัน  ปันชัย 

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร 

นายธีระพันธ ์ รุณตัน 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางทิพธิวา  แขง่ขัน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวศิรินทรา  ธนะกองแก้ว 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายอนุกุล กองแก้ว 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

พ.จ.อ. สุริยัน  ปันชัย 

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
นางล าพูล   โชติธนธิติศักดิ ์

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนฯ 
นางล าพูล   โชติธนธิติศักดิ ์

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนประเมินผลฯ 

ฝ่ายอ านวยการ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ส่วนประเมินผลและก ากับการ
บริหารจัดการท่ีดี 

นายสุเทพ นวคุณไพโรจน์ 
พนักงานขับรถยนต์ 

นายธวัชชัย เขื่อนเพชร 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
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ส่วนที่ 2  

ผลการด าเนนิงานทีส่ าคัญ 

 ในปีงบประมาณ 2559 
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ส่วนที ่2  
ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ 2559 

 
 
 
 
 
 

สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ                  
พ.ศ.2553  ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ี คือ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ภายในจังหวัด ประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร  เกษตรกร สถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร  กลุ่ม
เกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภา
เกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมท้ังราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ         
ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553 นั้น   

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน ให้มีความรู้ ความสามารถ รองรับกับการปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี และการเปล่ียนแปลง
สังคมในยุคปัจจุบัน  ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป็นต้น ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านจึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เกษตรกรและพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2559” ขึ้น       
 
 
 1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการท างานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และพนักงาน 
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
          2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และ                                                                       
พนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เพื่อน ามาพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด  
  3. เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านรับทราบข้อมูลด้านการส่งออกเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ 
 

โครงการพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรและพนกังานส านกังานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 

หลักการและเหตุผล 
 

วัตถุประสงค์ 
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 1. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน        จ านวน   19   ราย   
 2. พนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน      จ านวน   11   ราย   
 3. ตัวแทนเกษตรกร       จ านวน     1   ราย 
 

 
 1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
ท่องเท่ียวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว หมู่ 4 ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 
 2. ศึกษาดูงานเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร ศึกษาสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาผลผลิตเพื่อการ
ส่งออก มาตรฐานความต้องการของตลาด โดย .ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ส านักงานพาณิชย์               
จังหวัดเชียงราย ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย 
 3. ศึกษาดูงานด้านการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร ด่านศุลกากรเชียงแสนอ าเภอเชียงแสน                
จังหวัดเชียงราย 
 

 
 1. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ครบวงจร บ้านบัว หมู่ 4 ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 2. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย 
 3. ด่านศุลกากรเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 

 
 ระหว่างวันท่ี  21 - 22 มีนาคม 2559 

 

 

 
 

เป้าหมาย 

กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 

สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

ภาพกิจกรรม 
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1. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้รับการ 

พัฒนาศักยภาพในการท างาน      
 2. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้รับความรู้    
และเทคโนโลยีทางการเกษตร และข้อมูลด้านการตลาดต่างประเทศแล้วสามารถน ามาพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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ปีงบประมาณ ๒๕๕9 สภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กิจกรรมหลัก โครงการการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ โดยการน้อมน า 
แนวพระราชด าริกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนามาเป็นแนวปฏิบัติโดยมีตัวแทนอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน
(อสพ.) ท่ีชุมชนเห็นชอบเข้ามาท าหน้าท่ีในการประสานเช่ือมโยงการด าเนินการเพื่อให้ ได้ข้อสรุปในประเด็น
ปัญหา ความต้องการในมิติต่าง ๆ ของชุมชน และเพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบบรรลุตามวัตถุประสงค์  
จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโครงการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการท าหน้าท่ีสร้าง
กระบวนการกระตุ้นการคิด เลือกเรียนรู้ในการมองอนาคต และท าความเข้าใจต้นตอของปัญหาถอดความ
ต้องการของชาวบ้านเพื่อใช้เป็นโจทย์การพัฒนาโดยชาวบ้านเป็นผู้ก าหนดเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท่ี
ตรงเป้าหมายเป็นรูปธรรมยั่งยืนรวมถึงบุคลากรของส านักงานและสภาเกษตรกรจังหวัดน่านให้มีทักษะ             
เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีระบบและน้อมน าเอา 
องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปท าการ
พัฒนาพื้นท่ีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จนน าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) และบุคคลท่ัวไปน าไปใช้เพื่อ 
ขยายผลการพัฒนาต่อไป 

สภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้เล็งเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นเป้าหมาย จึงจัดท ากิจกรรม การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรหมู่บ้านต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 

 
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทีมอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน(อสพ.) ให้สามารถ 

เป็นแกนกลาง ในการประสาน เ ช่ือมโยง ชุมชนกับ โครงการพัฒนาหมู่ บ้ าน ต้นแบบการพัฒนา  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริได้ 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเตรียมทีมบุคลากร ในการท าหน้าท่ีเป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ  
ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่านไปยังพื้นท่ีอื่นตามท่ี  
สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย 

กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหมูบ่้านตน้แบบ         
ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     

 ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ประจ าปงีบประมาณ 2559 

 

หลักการและเหตุผล 
 

วัตถุประสงค์ 
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3. ได้เรียนรู้กระบวนการการจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า โดยชุมชน (โดยชุมชนผู้ร่วมกับป่า) 
4. เกิดกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชนหมู่บ้านต้นแบบการ

พัฒนาโดยการท าฝายชะลอความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ีป่าต้นน้ าของหมู่บ้านเป้าหมาย 
 
 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งส้ิน จ านวน  50 คน ประกอบด้วย 
๑. ตัวแทนคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชด าริ   

จ านวน  7  คน  
๒. อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.)  เป้าหมาย 4 หมู่บ้าน  จ านวน ๓3 คน 
๓. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นท่ี จ านวน 2 คน 
๔. เจ้าหน้าท่ีส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จ านวน 8 คน 

 
1. บ้านสามขา หมู่ 6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
2. สวนสองพิมพ์ สวนเกษตรต้นแบบระดับชาติ สาขาเกษตรอินทรีย์ ต.ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ล าพูน 
3. ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   

 
 1. จัดท ากิจกรรมโครงการเสนอขออนุมัติจากสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 2. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านประชุมวางแผนในการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 3. ด าเนินการตามขั้นตอนกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหมู่บ้านต้นแบบ ภายใต้
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่อสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 

 วันท่ี 29 – 30  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9  

 
 
1. บุคลากรตามกิจกรรมร้อยละ ๖๐ มีความเข้าใจหลักการ แนวทางการพัฒนาตามแนว

พระราชด าริและสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปยังพื้นท่ีอื่นได้ 
๒. ผู้รับการฝึกอบรมร้อยละ ๗๐ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การท า

การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และการพัฒนาพื้นท่ีอันเนื่องมาจากพระราชด าริได้ 
๓. ทีมอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการท า

ฝายชะลอน้ าเพื่อรักษาความชุมช้ืนป่าต้นน้ าและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของชุมชนและการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนนิการ 

วิธีการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จกิจกรรม 
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๑. ทีมอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) เป็นแกนกลางในการประสานเช่ือมโยงชุมชนกับโครงการ

พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนากับหน่วยงาน และเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนแผนการพัฒนาหมู่บ้าน 
๒. เกิดกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชนหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา โดยการท าฝาย

ชะลอความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ีป่าต้นน้ าหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา 
๓. ทีมอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) น าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบให้เป็นศูนย์

เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพี่อขยายผลการด าเนินงานไปยังพื้นท่ีอื่น 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า ในชุมชนของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ภาพกิจกรรม 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ .ศ.  ๒๕๕๓ มาตรา 33 ก าหนดให้              
สภาเกษตรกรจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการ การสนับสนุนการศึกษาอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืนประกอบกับพื้นท่ีจังหวัด
น่าน ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นจ านวนมาก ซึ่งการปลูก
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดังกล่าวมีการตัดไม้ท าลายป่าแผ้วถางพื้นท่ีเพื่อขยายพื้นท่ีปลูก เป็นสาเหตุหลักของการเกิด
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ยังความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพสินของเกษตรกร มีการใช้สารเคมีใน
ภาคการเกษตรท าให้มีสารพิษสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ าธรรมชาติ อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของจังหวัด
น่าน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรโดยตรง  

สภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้เล็ง เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ           
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการปลูกไผ่เศรษฐกิจ เพื่อ
ลดพื้นท่ีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ขึ้น 

 
 
  ๑. เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จังหวัดน่าน 
  ๒. เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร 
  3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไผ่เศรษฐกิจ ให้แก่เกษตรกร 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกร            
จังหวัดน่าน ท้ังส้ิน จ านวน  100 ราย  

 

บ้านปางสา  หมู่ 3  ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

  4.๑ จัดท ากิจกรรมเสนอประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านพิจารณาอนุมัติ 

กิจกรรมการฝกึอบรมอาชีพการปลกูไผ่เศรษฐกิจเพื่อลดพืน้ทีก่ารปลกูข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 
สภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  
ณ หอประชุมบ้านปางสา หมู่ 3 ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวดัน่าน 

 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนนิการ 

วิธีการด าเนินการ 
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  4.๒ คัดเลือกเกษตรกรผู้สนใจฝึกอบรมอาชีพการปลูกไผ่เศรษฐกิจ 
  4.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไผ่เศรษฐกิจแก่เกษตรกร 

 

  วันท่ี 2  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ภาพกิจกรรม 
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   ด้วยจังหวัดน่านมีพื้นท่ีท้ังส้ินประมาณ 7,601,900 ไร่ หรือ 12,163.04 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งสภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภูเขาถึงร้อยละ 87.2 ของพื้นท่ีท้ังหมด มีท่ีราบเพียงร้อยละ 
12.8 ของพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ีของจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสลับซับซ้อน มีพื้นท่ีป่าตามกฎหมาย
จ านวน 6,496,231.62 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ 2,781,676.12 ไร่ และเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 
3,714,555.50 ไร่ ซึ่งป่าของจังหวัดน่านเป็นป่าต้นน้ าของแม่น้ าน่านและแม่น้ ายม ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นพื้นท่ีต้นน้ าท่ีส าคัญของประเทศ สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ได้มีการใช้ทรัพยากรมากจนเกิดความวิตกว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ทรัพยากรในอนาคต ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีข้อจ ากัดจากพื้นท่ีประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลท่ีผ่านมาท่ีมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  การ
เพิ่มข้ึนของประชากร รวมท้ังการถั่งโถมเข้ามาของระบบทุนนิยมและวัตถุนิยม เป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นท่ีเพื่อ
ท ากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชเชิงเด่ียวการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ การท าการเกษตรโดยใช้
สารเคมีจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งน้ า และสุขภาพอนามัยของชุมชนพื้นท่ีต้นน้ า 
รวมท้ังภาวการณ์พึ่งพิงทรัพยากรอาหารจากจังหวัดอื่น อันส่งผลให้เกิดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นและหนี้สิน 
ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริขึ้นในพื้นท่ีบ้านปางสา ต าบลจอมจันทร์ 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และได้บูรณาการการท างานเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกับส านักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน และหน่วยงานต่าง จนได้รูปแบบการท างานร่วมกันท่ีเรียกว่า 
“ปางสาโมเดล” ขึ้น 

  เพื่อให้การน าหลักการพัฒนาหมู่บ้าน รูปแบบปางสาโมเดล ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาหมู่บ้านท่ี
น าเอากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การบูรณาการการท างานท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 
เข้าร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีหมู่บ้าน ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่ ท่ีดี เกิดความมั่นคง และยั่งยืน สภา
เกษตรกรจังหวัดน่านจึงได้ร่วมกับส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดน่าน จัด
กิจกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาหมู่บ้านตามรูปแบบ “ปางสาโมเดล (Pangsa Model)” ขึ้น 

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบ่้านตามรปูแบบ “ปางสาโมเดล (Pangsa Model)” 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

หลักการและเหตุผล 
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 1. เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาหมู่บ้านตามรูปแบบ “ปางสาโมเดล (Pangsa Model)”  

 2. เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรผสมผสาน เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

 

 3. เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรภายหลังการปรับเปล่ียนอาชีพ 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ได้น าหลัก
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักองค์ความรู้ 6 มิติ (ดิน/น้ า/ป่า/การเกษตร/ส่ิงแวดล้อม/
พลังงานทดแทน) และแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 ข้อ ตามแนวทางของมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริฯ มาปรับใช้ในการด าเนิน โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ ในพื้นท่ี ซึ่งกิจกรรมในปี 
2559 นั้นเป็นการขับเคล่ือนสืบเนื่องมาจากมาจากปี 2558 มีข้ันตอนกระบวนการท างาน ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ 
 
 

ขั้นตอนกระบวนการท างาน 
 

วัตถุประสงค์ 
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1. การมอบรางวัลธนาคารต้นไม้ ระดับประเทศ จ านวน 2 รางวัล 
1.1 รางวัลรองชนะเลิศล าดับท่ี 1 ธนาคารต้นไม้ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาเหลืองใน ต าบล

นาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

 

 

 

 

 

1.2 รางวัลชนะเลิศ ธนาคารต้นไม้ประเภทบุคคล ซึ่งได้แก่ อาจารย์ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ 

 

 

 

 

 

1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) , นายลักษณ์ วจนานวัช (ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) , นายศรายุทธ ยิ้มยวน (ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) , นายนเรศ 
ฝีปากเพราะ (เกษตรจังหวัดน่าน) และ พันเอก วัฒนา จันทร์ไพจิตร (หัวหน้าชุดรวบรวม ตรวจสอบข่าวสาร 
ศูนย์ประสานข่าวร่วม ส านักการข่าวกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ได้มอบต้นไม้ให้แก่
ตัวแทนชุมชนบ้านปางสาด้วย  

 

 

 

 

 

2. นายลักษณ์ วจนานวัช (ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ได้กล่าวถึง
นโยบายของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม และได้มอบ
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งบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 155,000 บาท ให้แก่ชุมชนบ้านปางสา โดยนายคมสัน 
อภิวัน ผู้ใหญ่บ้านปางสาเป็นผู้รับมอบเงินจ านวนดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

3. นายอัษฎากรณ์ ต๊ะยศ ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) น าเสนอผลการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยเริ่มต้ังแต่การท าประชาคมหมู่บ้าน , การฝึกอบรมอาสาสมัคร
พัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) , การส ารวจข้อมูลทางกายภาพ ดิน น้ า ป่า , การเก็บข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ – สังคม 
บริบทชุมชน , รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

              

4. นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) น าเสนอผลการ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้า (โคเนื้อต าบลน้ าปาย) ตามนโยบาย 
1 ต าบล 1 SME ของรัฐบาล 
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5. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีมาร่วมงาน ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านปางสา บริเวณพื้นท่ีป่าชุมชนป่ากิโล 11 (แปลง 2) โดยภายในงานมีการนิมนต์พระสงฆ์
จ านวน 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้มาร่วมงานเพื่อความเป็นศิริมงคลร่วมกัน
บวชป่าโดยการห่มผ้าเหลืองให้กับต้นไม้ เพื่อเป็นการรักษาต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิมให้คงอยู่ต่อไป โดยจะไม่มีการตัด
หรือท าลาย ร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี เพื่อเพิ่มจ านวนประชากรต้นไม้ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย 
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 จากการระดมความคิดค้นหาปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนบ้านแคว้ง หมู่ 7 ต าบล
พระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยใช้กระบวนการสายธารแห่งชีวิต โดยให้ชาวบ้านระดมความ
คิดเห็นจากสภาพปัญหาของในชุมชนท้ัง 6 มิติ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
สภาพปัญหาด้าน 6 มิติ 
 -  ดิน 
  1. เอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขต สปก. 
  2. อยากให้เจ้าหน้าท่ีท าการส ารวจท่ีดินใหม่ในพื้นตกหล่น 
  3. ดินเส่ือมสภาพ 
         - น้ า 
  1. น้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร 

นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ด าเนินกิจกรรมคืนข้อมูล 

ระดมความคิดค้นหาปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง โดยใช้กระบวนการสายธารแห่งชีวิต 
ให้ชาวบ้านระดมความคิดเห็นจากสภาพปัญหาของในชุมชนท้ัง 6 มิติ 

การจัดเวทคีนืข้อมูล ระดมปญัหาและความต้องการ และจัดส าดบัความส าคญั 
บ้านแคว้ง หมู ่7 ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวดัน่าน 
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  2. ขาดน้ าอุปโภค – บริโภค 
 - ป่า 
  1. มีความอุดมสมบูรณ์ 1,500 ไร่ 
         - การเกษตร 
   1. ปุ๋ยแพง เมล็ดพันธุ์แพง ต้นทุนการผลิตสูง (ข้าวโพด ข้าว ยาสูบ) 
   2. โรคพืช โรคโคลนเน่า (ข้าวโพด ยาสูบ) 
   3. ราคาผลผลิตตกต่ า (ข้าวโพด) 
   4. ขาดองค์ความรู้ 
   5. ต้องการพืชยืนต้น(การท าเกษตรแบบผสมผสาน) 
  - สิ่งแวดล้อม 
   1. การแอบเผาป่าของชาวบ้าน 
 
 
 
 

 

 

 

 

เมื่อได้สภาพปัญหาของชุมชนแล้ว ก็ได้น ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีชาวบ้านอยากให้มีการ
แก้ไขมากท่ีสุดโดยการหยอดคะแนนตามความคิดเห็นและสรุปผลแจ้งต่อท่ีประชุม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ชาวบ้านอยากให้มีการแก้ไขมากที่สุด 

จัดล าดับปัญหาในชุมชน (6 มิติ) 
อันดับที่ 1 ปัญหาเรื่องน้ า 40.37 % 
อันดับที่ 2 ปัญหาเรื่องการเกษตร 20 % 
อันดับที่ 3 ปัญหาเรื่องดิน 17.41 % 
อันดับที่ 4 ปัญหาเรื่องป่า 11.37 % 
อันดับที่ 5 ปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อม 10.37 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

 1. ชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย ได้ร่วมกันตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของข้อมูลท่ีมาจากแบบ
ส ารวจและผลการส ารวจข้อมูลกายภาพ และร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจากข้อมูลท่ีส ารวจ 
 2. ชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย ได้เห็นทุน ศักยภาพ และสภาพปัญหาของชุมชนท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน 
 3. ชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย ได้แนวคิดและเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเวทคีนืข้อมูล ระดมปญัหาและความต้องการ และจัดส าดบัความส าคญั 
บ้านหนองบัว หมู ่9 ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวดัน่าน 

 
นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ด าเนินกิจกรรมคืนข้อมูล 

ระดมความคิดค้นหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการสายธารแห่งชีวิต  

ให้ชาวบ้านระดมความคิดเห็นจากสภาพปัญหาของในชุมชนทั้ง 6 มิติ 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
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จากการระดมความคิดค้นหาปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนบ้านหนองบัว หมู่ 9 
ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยใช้กระบวนการสายธารแห่งชีวิต โดยให้ชาวบ้านระดมความ
คิดเห็นจากสภาพปัญหาของในชุมชนท้ัง 6 มิติ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สภาพปัญหาด้าน 6 มิติ 
 -  ดิน 
  1. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
  2. ท่ีอยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
  3. ดินเส่ือมสภาพ 
  4. การพังทลายของหน้าดิน 
 -  น้ า 
  1. น้ าอุปโภค – บริโภคไม่เพียงพอต่อการเกษตร 
  2. มีแหล่งน้ าต้ืนเขิน 
  3. ขาดแหล่งน้ าชลประทาน 
  4. ปัญหาคลองน้ าช ารุด 
  5. แหล่งน้ าต้ืนเขินเนื่องจากการพังทลายของหน้าดิน 
 - ป่า 
  1. ปัญหาการบุกรุกป่า 
  2. การเข้ามาแย่งทรัพยากรในพื้นท่ี 
 - การเกษตร 
  1. ต้นทุนการผลิตสูง 
  2. ราคาผลผลิตตกต่ า(มะขาม ข้าวโพด ปาล์ม) 
  3. ปัญหาเมล็ดพันธ์ปลอม 
  4. ขาดองค์ความรู้ 
  5. โรคแมลงพืช 
 - ส่ิงแวดล้อม 
  1. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
  2. ขยะ 
  3. มีสารพิษตกค้างในแหล่งน้ าเนื่องจากอยู่ในบริเวณพื้นท่ีท าไร่ข้าวโพด 
 

 

 

 

 

 

      จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ชาวบ้านอยากให้มีการแก้ไขมากที่สุด 
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เมื่อได้สภาพปัญหาของชุมชนแล้ว ก็ได้น ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีชาวบ้านอยากให้มีการ
แก้ไขมากท่ีสุดโดยการหยอดคะแนนตามความคิดเห็นและสรุปผลแจ้งต่อท่ีประชุม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. ชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย ได้ร่วมกันตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของข้อมูลท่ีมาจากแบบ
ส ารวจและผลการส ารวจข้อมูลกายภาพ และร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจากข้อมูลท่ีส ารวจ 
 2. ชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย ได้เห็นทุน ศักยภาพ และสภาพปัญหาของชุมชนท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน 
 3. ชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย ได้แนวคิดและเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดล าดับปัญหาในชุมชน (6 มิติ) 
อันดับที่ 1 ปัญหาเรื่องน้ า 51.25 % 
อันดับที่ 2 ปัญหาเรื่องดิน 33.75 % 
อันดับที่ 3 ปัญหาเรื่องป่า 6.25 % 
อันดับที่ 4 ปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อม 5 %                       
อันดับที่ 5 ปัญหาเรื่องการเกษตร 3.75 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
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   ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาตรา 33 ให้สภาเกษตรกรจังหวัดมีอ านาจ
หน้าท่ีในการประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิ จัย 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร และ         
ยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี           
แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและ
ยั่งยืน ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ด าเนินการ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระ    
สืบสานแนวพระราชด าริ โดยได้ด าเนินการส ารวจคัดเลือกหมู่บ้านแคว้ง หมู่  7 ต าบลพระพุทธบาท       
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ    
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ           
สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน
เป้าหมาย ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการสืบสานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตต่อไป นั้น 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับยุวเกษตรกร และเป็นการปลูกฝังค่านิยม ท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้เกิดเกษตรกรคล่ืนลูกใหม่ ท่ีมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน
การเกษตร เป็นพลังในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนในอนาคต ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงกลาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง และศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงกลาง จึงได้ด าเนิน “ กิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมยุวเกษตรกร           
ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทอง     
หลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ” ขึ้น   
 

 

2.1 เพื่อส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับยุวเกษตรกรในต าบลท่ีเป็นท่ีต้ังของหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา 

2.2 ยุวเกษตรกรมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรเบื้องต้น 

2.3 ยุวเกษตรกรน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัว 

กิจกรรมส่งเสริมและฝกึอบรมยุวเกษตรกร ณ หมูบ่้านแคว้ง หมู่ 7 ต าบลพระพทุธบาท 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ภายใต้โครงการพัฒนาหมูบ่้านตน้แบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชด าริ 

สภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หลักการและเหตุผล 
 

วัตถุประสงค์ 
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1. นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดการด าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมและฝึกอบรมยุวเกษตรกร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแท่น พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ยุวเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม “เชียงกลางโมเดล” ประกอบด้วยนักเรียนจาก 
4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนแท่น, โรงเรียนบ้านใหม่, โรงเรียนบ้านต๊ึด, และโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 

2. นายเสกสรร ณ น่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแท่น กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีท่ี
ทางส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้เข้ามาด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมยุวเกษตรกรใน
วันนี้ 

3. นางล าพูล  โชติธนธิติศักด์ิ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ถ่ายทอดความรู้เรื่อง 
“บทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดน่านกับการพัฒนายุวเกษตรกร” 

4. นายอดิศัย ดีตันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงกลาง ถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งประกอบด้วยหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้ ๓ ห่วง คือ 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ ๒ เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5. นายเกรียงศักดิ์ ฝายนันทะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เชียง
กลาง ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม” รวมถึงโรคภัยและอาการ
เจ็บป่วยต่างๆท่ีเกิดจากการใช้สารเคมี ตลอดจนวิธีป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 

6. นายบุญพร้อม สมศิริ เกษตรอ าเภอเชียงกลาง ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “องค์ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์” ความเป็นมา ความส าคัญ รวมถึงประโยชน์ของการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 

7. นายดุสิต สลีอ่อน อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงกลาง 
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ านิ่ง” พร้อมสาธิตและให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 
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 การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ  สภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๙ ในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านดอนแท่น     
ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน จ านวน 96 คน ดังนี้ 
 1. นักเรียน จ านวน 66 คน 
 2. คณะครู-อาจารย์ จ านวน 11 คน 
 3. ผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน 
 4. วิทยากร จ านวน 4 คน (ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงกลาง 2 คน, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เชียงกลาง 1 คน, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงกลาง 1 คน) 
 5. เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จ านวน 11 คน 
 
 
 1. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 2. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้สารเคมี โรคภัยต่างๆท่ีเกิดจากการท่ีร่างกาย
ได้รับสารเคมี รวมถึงหลักปฏิบัติในการป้องกันและการลดปริมาณสารเคมีในพืชผัก ผลไม้ 
 3. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้และความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์ 
 4. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ านิ่ง และเกิดทักษะจากการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 5. ยุวเกษตรกรสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็น
การช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

ผลส าเร็จของกิจกรรม 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาตรา 33 ให้สภาเกษตรกรจังหวัดมีอ านาจ
หน้าท่ีในการประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิ จัย 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร และ         
ยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี           
แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและ
ยั่งยืน ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ ด าเนินการ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระ    
สืบสานแนวพระราชด าริ โดยได้ด าเนินการส ารวจคัดเลือกหมู่บ้านหนองบัว หมู่  9 ต าบลศรีษะเกษ       
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน และสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชนในพื้นท่ีหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งจะ
เป็นก าลังส าคัญในการสืบสานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตต่อไป นั้น 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับยุวเกษตรกร และเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้เกิดเกษตรกรคล่ืนลูกใหม่ ท่ีมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน
การเกษตร เป็นพลังในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนในอนาคต ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงกลาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง และศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงกลาง จึงได้ด าเนิน “ กิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมยุวเกษตรกร           
ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทอง     
หลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ” ขึ้น   
 

 

2.1 เพื่อส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับยุวเกษตรกรในต าบลท่ีเป็นท่ีต้ังของหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา 

2.2 ยุวเกษตรกรมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรเบื้องต้น 

2.3 ยุวเกษตรกรน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัว 

กิจกรรมส่งเสริมและฝกึอบรมยุวเกษตรกร ณ หมูบ่้านหนองบัว หมู่ 9 ต าบลศรษีะเกษ       
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ภายใต้โครงการพัฒนาหมูบ่้านตน้แบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชด าริ 

สภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หลักการและเหตุผล 
 

วัตถุประสงค์ 
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1. นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและฝึกอบรมยุวเกษตรกร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัว พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ยุวเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

2. นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี
ท่ีทางส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้เข้ามาด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม  ยุวเกษตรกร
ในวันนี้ 

3. นางล าพูล  โชติธนธิติศักด์ิ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ถ่ายทอดความรู้เรื่อง  
“บทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดน่านกับการพัฒนา  ยุวเกษตรกร” 

4. นายประยูร อินธิจักร์ นักวิชาการจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต าบลเชียงของ  
(ตัวแทนเกษตรอ าเภอเชียงกลาง) ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งประกอบด้วยหลัก 
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้ ๓ ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ ๒ เงื่อนไข คือ ความรู้ และ
คุณธรรม เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และองค์ความรู้ด้านการท าเกษตรอินทรีย์ 

5. นางนภารัตน์ มาฉิม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีษะเกษ
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม” รวมถึงโรคภัยและอาการเจ็บป่วย
ต่างๆท่ีเกิดจากการใช้สารเคมี ตลอดจนวิธีป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 

6. นายฉัตรชัย พรมยะ อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาน้อย 
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “เกษตรธรรมชาติ” โดยบรรยายถึงหลักการของเกษตรธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

7. นางสาวสุวีรฌาย์ ดาวิโรจน์ อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
นาน้อย ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การท าบัญชีครัวเรือน” พร้อมสาธิตและให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ 

8. นายธีระพงษ์ ปัญญาวรเมธ อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
นาน้อย ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และ การขยายพันธุ์ต้นไม้แบบควบแน่น (ต้น
มะนาว)” พร้อมสาธิตและให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 
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การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ  สภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๙ ในวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว     
ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน จ านวน 66 คน ดังนี้ 
 1. นักเรียน จ านวน 44 คน 
 2. คณะครู-อาจารย์ จ านวน 4 คน 
 3. ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) จ านวน 2 คน 
 4. วิทยากร จ านวน 5 คน (ส านักงานเกษตรอ าเภอนาน้อย 1 คน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ศรีษะเกษ 1 คน, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาน้อย 3 คน) 
 5. เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จ านวน 11 คน 
 
 1. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 2. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และโรคภัย
ต่างๆท่ีเกิดจากการท่ีร่างกายได้รับสารเคมี รวมถึงหลักปฏิบัติในการป้องกันและการลดปริมาณสารเคมีใน
พืชผัก ผลไม้ 
 3. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์ 
 4. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการเกษตรธรรมชาติและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 5. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องของการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และการขยายพันธุ์ต้นไม้แบบ
ควบแน่น และเกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 6. ยุวเกษตรกรได้รับความรู้และความเข้าใจในการท าบัญชีครัวเรือน 
 7. ยุวเกษตรกรสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็น
การช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

ผลส าเร็จของกิจกรรม 
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ปีงบประมาณ ๒๕๕9 สภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ           
โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวปฏิบัติโดยมีตัวแทนเกษตรกร
อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ท่ีชุมชนเห็นชอบเข้ามาท าหน้าท่ีในการประสานเช่ือมโยงการด าเนินการ
เพื่อใหไ้ด้ข้อสรุปในประเด็นปัญหา ความต้องการในมิติต่าง ๆ ของชุมชน และเพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท าหน้าท่ีสร้างกระบวนการกระตุ้นการคิด เลือกเรียนรู้ในการมองอนาคต และท า
ความเข้าใจต้นตอของปัญหาถอดความต้องการของชาวบ้านเพื่อใช้เป็นโจทย์การพัฒนาโดยชาวบ้านเป็น       
ผู้ก าหนดเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท่ีตรงเป้าหมายเป็นรูปธรรมยั่งยืนรวมถึงบุคลากรของส านักงาน
และสภาเกษตรกรจังหวัดน่านให้มีทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา กระบวนการบริหาร
จัดการชุมชนอย่างมีระบบและน้อมน าเอา องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปท าการพัฒนาพื้นท่ีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จนน าไปสู่การต่อยอดการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครพัฒนา
หมู่บ้าน(อสพ.) และบุคคลท่ัวไปน าไปใช้เพื่อขยายผลการพัฒนาต่อไป 

สภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้เล็งเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นเป้าหมาย จึงจัดท ากิจกรรม การฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรหมู่บ้านต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2559  

 
 

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทีมอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน(อสพ.) ให้สามารถ 
เป็นแกนกลางในการประสานเช่ือมโยงชุมชนกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริได้ 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเตรียมทีมบุคลากร ในการท าหน้าท่ีเป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ  
ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ไปยังพื้นท่ีอื่นตามท่ี       
สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย 

3. ได้เรียนรู้การบวนการการจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า โดยชุมชน (โดยชุมชนผู้ร่วมกับป่า) 

กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบคุลากรหมู่บ้านตน้แบบ         
ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     

ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ประจ าปงีบประมาณ 2559 

 
หลักการและเหตุผล 
 

วัตถุประสงค์ 
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4. เกิดกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชนหมู่บ้านต้นแบบการ
พัฒนาโดยการท าฝายชะลอความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ีป่าต้นน้ าของหมู่บ้านเป้าหมาย 

 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งส้ิน จ านวน  45 คน ประกอบด้วย 

 1. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านในอ าเภอพื้นท่ีหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 4 คน 

 2. เกษตรกรอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.)  เป้าหมาย 4 หมู่บ้านๆ ละ 8 คน จ านวน 32 คน 

 3. เจ้าหน้าท่ีส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จ านวน 9 คน 

 

 ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต าบลแม่สุก อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

 

 1. จัดท ากิจกรรมเสนอขออนุมัติจากสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 2. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านประชุมวางแผนในการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 3. ด าเนินการตามขั้นตอนกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหมู่บ้านต้นแบบ                    
ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่อสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 

 

 ระหว่างวันท่ี 22 – 23  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 

1. นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ กล่าวต้อนรับและน าเสนอกิจกรรมและการด าเนินงานของศูนย์เกษตร
อินทรีย์เพชรล้านนา 

2. นายสุรพงษ์ มิ่งเช้ือ วิทยากรศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเล้ียงไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 

3. ท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 
รวมถึงถ่ายทอดความรู้เรื่อง การสร้างรายได้จากการปลูกไผ่ การท าเกษตรผสมผสาน การเล้ียงไก่พื้นเมืองและ
ไก่ประดู่หางด า 

4. นายณัฐนันท์ ปัญญาชาติรักษ์ วิทยากรศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ไผ่
และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และสาธิตการแปรรูปไม้ไผ่ 

กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนนิการ 

วิธีการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
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 กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหมู่บ้านต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันท่ี 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชร
ล้านนา ต าบลแม่สุก อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน จ านวน 49 คน ดังนี้ 
 1. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านในอ าเภอพื้นท่ีหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 4 คน 
 2. เกษตรกรอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) เป้าหมาย 4 หมู่บ้านๆ ละ 8 คน จ านวน 32 คน 
 3. ผู้เจ้าหน้าท่ีส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จ านวน 9 คน 
 4. วิทยากรศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา จ านวน 4 คน 
 
 
 1. เกษตรกรอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) มีความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่
การเกษตรแบบผสมผสาน และการเกษตรชีววิถีแบบพึ่งพาธรรมชาติ 
 2. เกษตรกรอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) มีความรู้ความเข้าใจในการเล้ียงไก่พันธุ์พื้นเมือง      
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 

ภาพกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของกิจกรรม 
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 3. เกษตรกรอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากต้นไผ่ เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างอาชีพ 
 4. เกษตรกรอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) น าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปใช้
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพี่อขยายผล
การด าเนินงานไปยังพื้นท่ีอื่นๆต่อไป 
 

 

 

 

 
   

ตามแผนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕9 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด าริ โดยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือน และข้อมูลด้านกายภาพของหมู่บ้าน
ต้นแบบบ้านแคว้ง หมู่ 7 ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริ 
กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวปฏิบัติซึ่งมีตัวแทนอาสาพัฒนาในพื้นท่ีท่ีชุมชนเห็นชอบ เข้ามามี
ส่วนร่วมจนสามารถด าเนินการ ได้ลุล่วงและได้ข้อสรุปปัญหาหลักในมิติต่าง ๆ 6 ด้าน ซึ่งในเบื้องต้นเป็น
กระบวนการเข้าใจ เข้าถึงชุมชน และเพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สภาเกษตรกรจังหวัด
น่านได้สร้างกระบวนการกระตุ้นการคิด เลือกเรียนรู้ในการมองอนาคต และท าความเข้าใจต้นตอของปัญหา 
โดยคืนข้อมูลให้กับชุมชนก่อนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน และถอดความต้องการของชาวบ้าน เพื่อใช้เป็น
โจทย์การพัฒนาโดยชาวบ้านเป็นผู้ก าหนด และสอดคล้องเช่ือมโยง และบูรณาการกับแผนของหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท่ีตรงเป้าหมายความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมประชุมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทอง หลังพระสืบ
สานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น 

 

 

1. เพื่อบูรณาการแผนงบประมาณกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นท่ีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ได้แผนพัฒนาพื้นท่ีตามปัญหาหลักในมิติต่างๆ ๖ มิติ คือ น้ า ดิน การเกษตร ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม และ
พลังงานทดแทนตามแนวพระราชด าริ โดยความเห็นชอบของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าท่ี เพื่อ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมจัดท าแผน จ านวน  50 คน ประกอบด้วย 

กิจกรรมประชุมจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้านตน้แบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้โครงการพัฒนาหมูบ่้านตน้แบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชด าริ 
สภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หลักการและเหตุผล 
 

วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
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1. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

2. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดน่าน 

3. ส านักงานโครงการชลประทานน่าน 

4. ส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน 

5. ส านักงานป่าไม้จังหวัดน่าน 

6. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน 

7. ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดน่าน 

8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

9. ท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงกลาง 

10. ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงกลาง 

11. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงกลาง 

12. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเชียงกลาง 

13. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงกลาง 

14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระพุทธบาท 

15. เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

16. ก านันต าบลพระพุทธบาท 

17. ผู้ใหญ่บ้านแคว้ง 

18. สมาชิกสภาเกษตรกรอ าเภอเชียงกลาง 

19. อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) 

 
 

หอประชุมประจ าหมู่บ้านแคว้ง หมู่ 7 ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

 

 

วันท่ี 27 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
 

 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 

พื้นที่ด าเนนิการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานด าเนินกิจกรรม 
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๑. พื้นท่ีเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แผนบูรณาการของ
หน่วยงานชุมชน และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 

๒. ชุมชนเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาตามกรอบระยะเวลาท้ังกรณีเร่งด่วน และระยะยาว ตาม
แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีเชิงประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 

 

1. นางล าพูล  โชติธนธิติศักด์ิ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับและน าเสนอ
ความเป็นมาของการเข้ามาด าเนินโครงการปิดทองหลังพระในพื้นท่ีบ้านแคว้งของสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

2. นายสังวาลย์ สุโรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านแคว้ง น าเสนอ สภาพของหมู่บ้านและความเดือดร้อนของ
หมู่บ้านในเรื่องของการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค – บริโภค 

3. นายสุเมธ สระค า นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงกลาง น าเสนอ 
ข้อมูลสถานการณ์ของการเกษตรในปัจจุบัน 

4. นายวรเทพ ราชภัณฑ์ ปศุสัตว์อ าเภอเชียงกลาง น าเสนอ โครงการธนาคารโคกระบือ 

5. นายยุทธนา ชัญถาวร ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงกลาง 
น าเสนอ ความเป็นมาของ ธกส. 

6. นายกู้วงศ์ ค าปล้อง ประมงอ าเภอทุ่งช้าง น าเสนอ โครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะเล้ียงปลา 

7. นายปริญญา เวชอนุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการ
ชลประทานน่าน น าเสนอ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในพื้นท่ีอ าเภอเชียงกลาง 

8. นายมณู วงศ์สุนทร นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการพิเศษ ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดน่าน 
น าเสนอ ข้อมูล สปก.ของบ้านแคว้งว่าปัจจุบันมีท้ังหมด 54 แปลง จ านวน 179 ไร่ และกล่าวถึงบทบาท
หน้าท่ีของสปก.น่าน 

9. นายมนต์ชัย พรมลอองวัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน น าเสนอ วิธีการ
ปรับปรุงบ ารุงดินและปัจจัยด้านการเกษตรท่ีทางสถานีพัฒนาท่ีดินน่านให้การสนับสนุน      และเกษตรกร
ขอรับฟรี ได้แก่ โดโลไมท์ , ปอเทือง , สารเร่ง พด. , ถังผสมน้ าหมัก รวมถึงการวิเคราะห์ตัวอย่างดินฟรี 

10. นายคมสันต์ วิสิทธิศาตร์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน น าเสนอ การ
ด าเนินงานของส านักงานฯใน 3 ด้าน 

11. นายประดิษฐ บุญปลอด เจ้าหน้าท่ีแผนงานอาวุโส มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (มสท.) 
น าเสนอ แผนงานท่ีด าเนินการร่วมกับชาวบ้านในพื้นท่ี โดยเน้นบทบาทของสตรีให้มีส่ วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
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12. นายสัมพันธ์ ซอเสียง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระพุทธบาท น าเสนอ 
โครงการหมู่บ้านสะอาดและการบริหารจัดการชุมชนแบบพี่งตนเอง 

13. นายธนา ขันทะสีมา ก านันต าบลพระพุทธบาท กล่าวขอบคุณตัวแทนจากหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมประชุมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านในครั้งนี้ และยินดีท่ีจะให้การช่วยเหลือช่วยพัฒนา
บ้านแคว้งอย่างเต็มท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมประชุมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด าริสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ 
หอประชุมบ้านแคว้งหมู่ 7 ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 
จ านวน 51 คน ดังนี้ 
 1. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านในอ าเภอพื้นท่ีหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 1 คน 
 2. ชาวบ้านและอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) จ านวน 32 คน 
 3. เจ้าหน้าท่ีส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จ านวน 6 คน 
 4. ตัวแทนหน่วยงานราชการ จ านวน 12 คน 
 

ภาพกิจกรรม 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
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 1. ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาและก าหนดปัญหาของการพัฒนาหมู่บ้านแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. บูรณาการแผนการพัฒนาพื้นท่ีเป้าหมายตามปัญหา และความต้องการของชุมชนท่ีต้องน าไปเป็น
โจทย์การพัฒนา โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนแผนงานกิจกรรมโครงการและงบประมาณ 
 
 

 

 

 จังหวัดน่านแบ่งการปกครองเป็น 15 อ าเภอ 98 ต าบล 890 หมู่บ้าน เทศบาลเมือง 1 แห่ง 
เทศบาลต าบล 14 แห่ง อบต. 84 แห่ง 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลเมอืง เทศบาลต าบล อบต. 

เมืองน่าน 10 109 1 - 10 
แม่จริม 5 38 - 1 4 
บ้านหลวง 4 26 - - 4 
นาน้อย 7 68 - 2 6 
ปัว 12 105 - 2 10 
ท่าวังผา 10 91 - 1 9 
เวียงสา 17 127 - 3 13 
ทุ่งช้าง 4 40 - 1 4 
เชียงกลาง 6 60 - 2 3 
นาหมื่น 4 48 - 1 3 
สันติสุข 3 31 - - 3 
บ่อเกลือ 4 39 - - 4 
สองแคว 3 25 - 1 2 
ภูเพียง 7 61 - - 7 
เฉลิมพระเกียรติ 2 22 - - 2 
รวม 98 890 1 14 84 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดน่าน 

 

 แต่งต้ังและจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานหรือคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบล/อ าเภอ 

 1. จัดเตรียมบัญชีรายช่ือเกษตรกรระดับหมู่บ้านเพื่อด าเนินการตรวจสอบ 

 2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานหรือแผนการปฏิบัติงานในแต่ละอ าเภอของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

กิจกรรมตรวจสอบรายชื่อและรบัข้ึนทะเบยีนเกษตรกร 

ข้อมูลพื้นฐาน 

วิธีการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของกิจกรรม 
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 3. ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน โดยประสานงานกับผู้น าท้องถิ่นส ารวจความถูกต้อง 
หรือเพิ่มช่ือตามประกาศการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัด 

 4. จัดท าทะเบียนเกษตรกรท่ีผู้ยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ท้ังผู้ท่ีถือว่าได้ยื่นค าร้องขอขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว และผู้ท่ียื่นค าขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ ตามหลักเกณฑ์วิธีการก าหนด แล้วเสนอต่อ
คณะท างานสภาเกษตรกรต าบล/อ าเภอ ให้พิจารณาตรวจสอบกล่ันกรอง ของเขตท้องท่ีต าบล/อ าเภอ 

 5. จัดท าทะเบียนเกษตรกรของอ าเภอท่ีได้ด าเนินการตรวจสอบกล่ันกรองแล้วเสร็จท้ังอ าเภอเสนอ
สภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

 6. จัดท าทะเบียนเกษตรกรจากบัญชีรายช่ือท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดให้ความเห็นชอบรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกร  
 

  ตามท่ีส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ไ ด้ประกาศรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตาม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ.2558 ไปแล้วนั้น 

  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้ด าเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามประกาศ
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

อ าเภอ จ านวนต าบล จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
เกษตรกรตาม
แบบ 07-4 

(1) 

จ านวนผู้ขอ
ขึ้นทะเบียน
ใหม่  (2) 

จ านวนผู้ขาด
คุณสมบัต ิ

(3) 

จ านวนเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียน (1+2)-3 

บ้านหลวง 4 26 8,786 31 3,359 5,458 

ปัว 12 105 20,838 631 3,258 18,211 

ท่าวังผา 10 91 22,484 945 5,080 18,349 

เวียงสา 17 127 30,402 1,037 6,461 24,978 

ทุ่งช้าง 4 40 8,530 126 2,471 6,185 

เชียงกลาง 6 60 12,390 65 4,428 8,027 

สันติสุข 3 31 9,715 175 3,765 6,125 

บ่อเกลือ 4 39 9,187 117 2,574 6,730 

สองแคว 3 25 7,375 174 2,459 5,090 

ภูเพียง 7 61 14,746 124 3,446 11,424 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

2 22 6,176 644 1,297 5,523 

แม่จริม 5 38 8,340 323 1,918 6,745 

นาน้อย 7 68 14,597 888 2,462 13,023 

นาหมื่น 4 48 9,327 262 3,048 6,541 

เมือง 10 109 21,452 219 4,655 17,016 

รวม 98 890 204,345 5,761 50,681 159,425 

ผลการด าเนินงาน 
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 1. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านชองทางส่ือสารต่างๆให้
เกษตรกรได้รับทราบ 

 2. ด าเนินการรับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตรวจสอบ
หลักฐาน แล้วรายงานค าขอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณารับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

 4. เจ้าหน้าท่ีจัดท าทะเบียนองค์กรเกษตรกร และรายงานผลต่อเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ทราบ 

 5. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการขอข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรไว้ ณ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
  
 

  การรับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 
รายละเอียดดังประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2556 เมื่อ
วันท่ี 20 ธันวาคม 2556 นั้น ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้รับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ประจ าปี 
2559 จ านวน 15 องค์กร รายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้ 

ล าดับ ชื่อองค์กรเกษตรกร ประเภทการประกอบเกษตรกรรม ที่ต้ัง วันที่รับ 
ขึ้น

ทะเบียน 

จ านวน
สมาชิก 

พืช ปศุ
สัตว ์

ประมง อ่ืนๆ เลขที่ หมู่
ที่ 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด (คน) 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ)   
1 กลุ่มปลูกข้าวบ้านน้ า

แก่นเหนือ หมู่ที่ 1 
/       18 1 น้ าแก่น ภูเพียง น่าน  2 พ.ย 

2558 
26 

2 กลุ่มเกษตรกรพี้เหนือ
พัฒนา 

/       112 4 บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน  2 ธ.ค 
2558 

484 

3 กลุ่มเกษตรกรท าสวน
ไม้ผลบ้านน้ าแพะ 

/       9 6 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน  23 มี.ค 
2559 

41 

4 กลุ่มแม่บ้านทฤษฎี
ใหม ่

      / 65 4 น้ าเก๋ียน ภูเพียง น่าน  23 มี.ค 
2559 

30 

5 กลุ่มเกษตรพอเพียง
เลี้ยงปลาพวงหินบ้าน
นาขวาง 

    /   138 5 บ่อเกลือ
ใต้ 

บ่อเกลือ น่าน  23 มี.ค 
2559 

55 

กิจกรรมตรวจสอบรายชื่อและรบัข้ึนทะเบยีนองคก์รเกษตรกร 

ผลการด าเนินงาน 

วิธีด าเนินงาน 
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ล าดับ ชื่อองค์กรเกษตรกร ประเภทการประกอบเกษตรกรรม ที่ต้ัง วันที่รับ 
ขึ้น

ทะเบียน 

จ านวน
สมาชิก 

พืช ปศุ
สัตว ์

ประมง อ่ืนๆ เลขที่ หมู่
ที่ 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด (คน) 

(ระบุ) (ระบุ) (ระบุ) (ระบุ)   
6 กลุ่มชาวสวน

ยางพาราต าบลตาล
ชุม 

/       163 7 ตาลชุม เวียงสา น่าน  12 พ.ค 
2559 

69 

7 กลุ่มผู้ปลูกยาสูบพันธุ์
พื้นเมืงบ้านนาหนุน 1  

/       159 1 แสนทอง ท่าวังผา น่าน  28 มิ.ย 
2559 

25 

8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านปาง
ปุก 

/       122 2 นาไร่
หลวง 

สองแคว น่าน 29 มิ.ย 
2559 

27 

9 กลุ่มเพาะเห็ดบ้าน
ง้อมเปา ม. 1 ต.ขุน
น่าน 

/       110 1 ขุนน่าน เฉลิมพระ
เกียรติ 

น่าน 30 มิ.ย 
2559 

28 

10 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้าน
ดอนชัย ม.3 ต.และ 

  /     2 3 และ ทุ่งช้าง น่าน 16 พ.ค 
2559 

35 

11 กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยง
โคอ าเภอสันติสุข 

  /     308 4 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 28 มิ.ย 
2559 

56 

12 กลุ่มยางพาราบ้านต้น
กอก  

/       96 3 น้ าเก๋ียน ภูเพียง น่าน 29 มิ.ย 
2559 

81 

13 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือ หมู่ 
5 หมู่ 6 ต าบลน้ า
ปาย  

  /     42 5 น้ าปาย แม่จริม น่าน 11 ก.ค 
2559 

40 

14 กลุ่มโรงเรียนชาวนา
บ้านนาเคียน 

/       136 8 จอม
จันทร์ 

เวียงสา น่าน 12 ก.ย 
2559 

25 

15 กลุ่มลิ้นจี่ ม. 1 ต.ป่า
กลาง  

/       97 1 ป่ากลาง ปัว น่าน 26 ก.ย 
2559 

56 
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ส่วนที่ 3  

ประมวลภาพกิจกรรม 

ในปีงบประมาณ 2559  
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ส่วนที ่3 

ประมวลภาพกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2558 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คณะกรรมการพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่ายสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดประชุม ชี้แจงโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร  

  

   

  

เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร การหาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
มั่นคงให้องค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ท้ังในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน
ทางการค้าเสรี โดยใช้กลไกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท่ีองค์กรเกษตรกรประสบความส าเร็จในการสร้าง
ความเข้มแข็งแล้วประมวลผลเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรอื่นๆ ให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามสู่ความส าเร็จ จนสามารถพัฒนาองค์กรเกษตรกร และเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน และคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่าย สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้จัดท า
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างองค์กรเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง และรับฟัง ประมวลผล และถ่ายทอดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกร 
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ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2558 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ร่วมโครงการจับพิกัดสร้างฝายปางสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

  

  

ประจ าเดือน ธันวาคม 2558 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ร่วมโครงการสร้างฝายปางสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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ประจ าเดือน มกราคม 2559 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) เพื่อชี้แจงการรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ที่ว่าการอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

    

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านน าโดย นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน)  ได้ด าเนินการเข้าร่วมประชุม ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประจ าเดือนธันวาคม 2558 เมื่อวันท่ี 2 
ธันวาคม 2558 เพื่อช้ีแจงการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อ าเภอภูเพียง  
จังหวัดน่าน 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านลงพื้นที่ประสานและติดตามหมู่บ้านเป้าหมาย 
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านหนองบัว อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
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หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านลงพื้นท่ีประสานและติดตามหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการ
ปิดทองหลังพระฯ บ้านหนองบัว อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อประสานข้อมูลแผนพัฒนาต าบลศรีษะเกษ 
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับชาวบ้านและสมาชิก อสพ. เรื่องกิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระฯ 
ในเรื่อง การเก็บข้อมูลแบบส ารวจข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม ติดตามผลการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อลดต้นทุน
ผลผลิต และลงพื้นท่ีส ารวจต าแหน่งท่ีจะพัฒนาแหล่งน้ าอ่างห้วยเหล็ก 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมลงพื้นท่ีศึกษาสภาพปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณอ าเภอ  
ภูเพียง การท าฝายชะลอน้ าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง     
จ.น่าน 

 

  

 

พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อม
คณะ ลงพื้นท่ีศึกษาสภาพปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าบริเวณอ าเภอภูเพียง การท าฝายชะลอน้ าการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงป่าสัก และเยี่ยมชมชุมชนสีเขียว กรีนวิล บ้านแช่แห่ง ระหว่างวันท่ี 19 – 20 
มกราคม 2559 ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 

http://www.nfcnan.com/nan/wp-content/uploads/2016/01/S__5087252.jpg
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จัดประชุมชี้แจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล
น้ าเก๋ียน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 

  

  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดประชุมช้ีแจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในวันท่ี 28 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

  

  

ด้วยคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ า และจัดระบบ
ชลประทานเพื่อเกษตรกรรม ได้ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา
และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจากการท่องเท่ียว การแก้ไขปัญหา
ท่ีดินท ากินของเกษตรกรในพื้นท่ีป่าสงวน การท าฝายชะลอน้ าท่ีอ าเภอหล่มสัก ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาแหล่งต้นน้ าป่าสักท่ีอ าเภอน้ าหนาว ซึ่งมีดินถล่มทับถมแหล่งน้ าท าให้ต้ืนเขิน และปัญหาแม่น้ าป่าสักต้ืน
เขินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ท่ีต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2559 

ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2559 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ชี้แจงการรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านน าโดย นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน) และหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย)  ได้ด าเนินการเข้าร่วมประชุม 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อช้ีแจงการรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 2 (นายภาณุพงศ์ มังคลาด) และหัวหน้าส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ์
ลูกผสมเปิดสุวรรณ 5 ณ บ้านเคว้ง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

 

  

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนท่ี 2 (นายภาณุพงศ์ มังคลาด) และหัวหน้าส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ลงพื้นท่ีติดตามกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเปิด
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สุวรรณ 5 ณ บ้านเคว้ง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน การขยายผลภายใต้กิจกรรมสนับสนุนนโยบายรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559 

ประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรกรรมระดับจังหวัด คร้ังที่ 2/2559 
สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

   

  

  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (4) ก าหนดให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีหน้าท่ีในการเสนอแผนพัฒนาการเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการ
เป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบกับค าส่ังสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ท่ี 3/2557 ลงวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2557 เรื่องแต่งต้ังคณะท างานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรกรรมระดับจังหวัดนั้น สภา
เกษตรกรจังหวัดน่านจึงได้มีการจัดประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรกรรมระดับ
จังหวัด ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน 
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สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานขับเคลื่อน “โครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวประชารัฐ” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 

  

  

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานขับเคล่ือน “โครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวประชารัฐ” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธี ในการเปิดปฏิบัติการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ 
และได้กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจฐานราก และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่ง
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน จาก
มติเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2559 เห็นชอบหลักการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งฯ ได้อนุมัติหลักการงบประมาณ
ในกรอบวงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง ได้มีการกระจายงบฯ ให้หมู่บ้าน
ละไม่เกิน 5 แสนบาท เพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ี
หมู่บ้าน หรือชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในหมู่บ้าน
หรือชุมชนให้ดีขึ้น โดยโครงการท่ีจัดขึ้นนั้น ต้องยึดหลักของประชารัฐ การมีส่วนร่วมท้ังภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และภาครัฐ ท่ีมุ่งเน้นการผลิต แปรรูป อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานใน
หมู่บ้านและชุมชนฯ ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมประชุมหารือแนวทางประชารัฐกับการพัฒนาจังหวัดน่าน 

  

  

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานขับเคล่ือนงานด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ตามแนวทางประชารัฐ  ในวันเสาร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงป่าสัก ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน น าโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่าน (นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมและ รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ท่ีปรึกษาผู้ว่า
ราชการจังหวัดน่าน 

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 

  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555 ข้อท่ี 14 ก าหนดให้มีการประชุมสภาเกษตรกร
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จังหวัดน่าน ครั้งท่ี 1/2559 ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและปรึกษาหารือ
การด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน น าโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
(นายพงศกร พุฒตรง) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 

ประชุมคณะปฏิบัติงานระดับอ าเภอเวียงสา สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คร้ังที่ 1/2559 

  

ประชุมคณะปฏิบัติงานระดับอ าเภอเวียงสา สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2559 น าโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และหัวหน้าส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) เพื่อพิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
เกษตรกรของเกษตรกรอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และการส ารวจพฤติกรรมเส่ียงของเกษตรกรต่อการใช้สารก าจัดศัตรูพืชและ
การเจ็บป่วยโรคฉี่หนู ปี พ.ศ. 2559 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ประชุมเครือข่าย ภาคี เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน 

  

ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กร
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เกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ
บริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลน้ าปาย อ าเภอ   
แม่จริม จังหวัดน่าน ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมหมู่บ้านต๋อซ้อ หมู่ 6 ต.น้ าปาย อ.แม่จริม   
จ.น่าน น าโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) และได้รับเกียรติจาก ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน   
(นางบุษกร อักษรพาลี) 

ประจ าเดือน มนีาคม 2559 

จัดประชุมชี้แจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

  

  

ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจง ระดมความคิดเห็นเครื อข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่านสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ
บริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลจอมจันทร์  อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน ในวันท่ี 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ อ.เวียงสา 
จ.น่าน น าโดยหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) 
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ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คร้ังที่ 2/2559 (วาระพิเศษ) ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 

  

 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555 ข้อท่ี 14 ก าหนดให้มีการประชุมสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ครั้งท่ี 2/2559 (วาระพิเศษ) ในวันท่ี 8 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและ
ปรึกษาหารือการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน น าโดยประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 

“โครงการสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรกรและภาค
เกษตรกรรมสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
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เมื่อวันท่ี 13-14 มีนาคม 2559 สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดงาน “โครงการสานพลังประชารัฐ สร้าง
เศรษฐกิจฐานราก ขับเคล่ือนพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง มั่ งค่ัง ยั่งยืน” ณ อาคาร     
อิมแพคฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย 
สาริกัลยะ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรไทยในทศวรรษหน้า” พร้อม มอบโล่
รางวัลพระราชทานและมอบเกียรติบัตรเกษตรกรต้นแบบ และร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง
สภาเกษตรกรแห่งกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร .สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้า
ร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
ออมสิน ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
ไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิอุทกพัฒน์ มูลนิธิข้าวไทย มูลนิธิสัมมาชีพ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งมาร่วมออกบูธ พร้อมกันนี้  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี ได้มีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความมั่งค่ัง 
มั่งคง ยั่งยืน” 
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ปัญหาสู่แผนชุมชน” วันที่ 15 มีนาคม 
2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

 

  

  เมื่อวันอังคาร ท่ี 15 มีนาคม 2559 ได้ด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์
ปัญหาสู่แผนชุมชน” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่านร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เพื่อระดมความคิด
วิเคราะห์ปัญหาเสนอความต้องการของชุมชน เป็นแนวทางในการเสนอโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกษตรกร 
ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชด าริ 
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“โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและพนักงานส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” 

  

  

 

ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้ด าเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
และพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” เพื่อเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ให้
มีความรู้ ความสามารถ รองรับกับการปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี และการเปล่ียนแปลงสังคมในยุคปัจจุบัน 
ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดและการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันท่ี 21-22 มีนาคม 2559 ณ จังหวัด
พะเยาและจังหวัดเชียงราย 
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ประชุมชี้แจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 

 

  

  ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ
บริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลปิงหลวง อ าเภอ  
นาหมื่น จังหวัดน่าน ในวันท่ี 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง อ.นาหมื่น 
จ.น่าน น าโดยหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

ประชุมชี้แจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
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ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ
บริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลสวด อ าเภอปิงหลวง 
จังหวัดน่าน ในวันท่ี 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน น า
โดยหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

ประชุมชี้แจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ต าบลนาซาว อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 

  

ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลนาซาว อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ
บริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลนาซาว อ าเภอเมือง 
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จังหวัดน่าน ในวันท่ี 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาซาว อ.เมือง จ.น่าน น า
โดยหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

ประชุมชี้แจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

  

ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจง ระดมความคิดเห็นเครือข่าย ภาคี ต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ
บริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติ
สุข จังหวัดน่าน ในวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมหมู่บ้านพวงพยอม หมู่ 8 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข      
จ.น่าน น าโดยหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

ประจ าเดือน เมษายน 2559 

ประชุมชี้แจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล
ศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
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ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒน า
เกษตรกรรมระดับต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ
บริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลศรีษะเกษ อ าเภอ 
นาน้อย จังหวัดน่าน ในวันท่ี 1 เมษายน 2559 ณ หอประชุมหมู่บ้านกิตตินันท์ หมู่ 4 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย 
จ.น่าน น าโดยหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

ประชุมชี้แจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล
แสนทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

  

ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒน า
เกษตรกรรมระดับต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ
บริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลแสนทอง อ าเภอ   
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ท่าวังผา จังหวัดน่าน ในวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแสนทอง อ.ท่าวังผา  
จ.น่าน น าโดยหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

ประชุมชี้แจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล
บ่อเกลอืใต้ อ าเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน 

  

ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒน า
เกษตรกรรมระดับต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มี
แผนพัฒนาเกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่าย
องค์กรเกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด 
และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลบ่อเกลือใต้
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันท่ี 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านผาคับ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ  
จ.น่าน น าโดยหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

ประชุมชี้แจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล
นาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

  

ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
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น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน สนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปรูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อ
การยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน ในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 
น าโดยหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

ประชุมชี้แจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล
ขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

  

 ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มี
แผนพัฒนาเกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่าย
องค์กรเกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด 
และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลขุนน่าน 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในวันท่ี 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล    
ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน น าโดยหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย) และ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 
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ประชุมชี้แจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล
เปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

  

ตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจงระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนา
เกษตรกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่รูปแบบของการจัดการตนเอง สร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ
บริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต าบลเปือ อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน ในวันท่ี 30 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเปือ อ.เชียงกลาง      
จ.น่าน น าโดยหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร (พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คร้ังที่ 3/2559 ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555 ข้อท่ี 14 ก าหนดให้มีการประชุมสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ครั้งท่ี 3/2559  ในวันพุธ ท่ี 20 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและ
ปรึกษาหารือการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  น าโดยประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและ
พนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมจัดงานรดน้ าด าหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์เพื่อขอขมา
และขอพรจากผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือ 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมโครงการบริหารน้ าเพื่อการเกษตร กิจกรรม “พิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการเสวนา” 

  

  

ด้วยส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ก าหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการน้ าโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
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(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวัยจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน
ในพิธี และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในพิธีดังกล่าวรัฐมนตรีได้มอบข้อมูลสารสนเทศแผนท่ีน้ าระดับต าบลจ านวน 150 ต าบลให้แก่สภา
เกษตรกรแห่งชาติ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือนต่อไป  และมีการเสวนา 3 หัวข้อ ได้แก่     
1. ความส าเร็จการจัดการน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ 2. ประชารัฐกับเกษตรเข้มแข็ง 3. ถ่ายทอด
ความส าเร็จการบริหารจัดการน้ าเพื่อขับเคล่ือนประชารัฐ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2559 

กิจกรรมประชุมสัมมนาชี้แจงถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนา กิจกรรมเกษตรในฟาร์มด้านการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด และวิธีการจัดท าแผนการผลิต ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร
เกษตรกรรายสินค้าเกษตร 

  

  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 33 (1) บัญญัติให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายใน
จังหวัด ประกอบกับสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัด ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ตามแผนพัฒนาต าบลกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก “1 ต าบล 1 SME” 
โดยพลังประชารัฐ ซึ่งให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการช้ีแจงถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนา 
กิจกรรมเกษตรในฟาร์ม ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และวิธีการจัดท าแผนการผลิต แก่กลุ่มองค์กร
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เกษตรกรและเกษตรกร ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่จริม ไ ด้ด าเนิน
กิจกรรมประชุมสัมมนาช้ีแจงถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนา กิจกรรมเกษตรในฟาร์ม ด้านการผลิต การแปร
รูป การตลาด และวิธีการจัดท าแผนการผลิต ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้า
เกษตร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่จริม ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่จริม
จ ากัด อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา ตามแนวทางการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชด าริ  

  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 ก าหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด 
มีหน้าท่ีในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน ประสาน
นโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ของรัฐ เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมท้ังราคา
ผลผลิตทางการเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ด าเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และได้
ด าเนินการคัดเลือกบ้านวังตูบ หมู่ 4 ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา 
จึงได้มีการส ารวจและวางแผนจะด าเนินการสร้างบ่อพวงสันเขา จ านวน 5 บ่อ และฝายต้นน้ าล าธาร ตามแนว
พระราชด าริ ฝายกึ่งถาวรแบบ Soil Cement เสริมไม้ไผ่ จ านวน 35 แห่ง ในพื้นท่ีบ้านวังตูบ หมู่ 4 ต าบล  
แม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวดน่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
การชะลอน้ าและลดผลกระทบจากน้ าป่าไหลหลาก และให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ า เป็น
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความ
ยั่งยืน ในวันจันทร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมหมู่บ้านปางสา หมู่ 3 ต าบล   
จอมจันทร์  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
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กิจกรรมประชุมสัมมนาชี้แจงถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนา กิจกรรมเกษตรในฟาร์ม ด้านการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด และวิธีการจัดท าแผนการผลิต ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร
เกษตรกรรายสินค้าเกษตร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

 

  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 33 (1) บัญญัติให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายใน
จังหวัด ประกอบกับสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัด ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ตามแผนพัฒนาต าบลกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก “1 ต าบล 1 SME” 
โดยพลังประชารัฐ ซึ่งให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการช้ีแจงถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนา 
กิจกรรมเกษตรในฟาร์ม ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และวิธีการจัดท าแผนการผลิต แก่กลุ่มองค์กร
เกษตรกรและเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรและเกษตรกร ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรด้านการจัดการฟาร์มต้ังแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การจัดต้ังเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการ
ปฏิรูปเกษตรกรรม และการจัดการองค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้
ด าเนินกิจกรรมประชุมสัมมนาช้ีแจงถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนา กิจกรรมเกษตรในฟาร์ม ด้านการผลิต การ
แปรรูป การตลาด และวิธีการจัดท าแผนการผลิต ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรราย
สินค้าเกษตร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 
09.00 น. ณ หอประชุมบ้านป่าสัก หมู่ท่ี 2 ต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
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ประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คร้ังที่ 2/2559 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 

  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (6) ก าหนดให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีหน้าท่ีในการเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม
รวมท้ังราคาผลผลิตทางการเกษตรกรรมท่ีเป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบกับค าส่ังสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ท่ี 4/2556 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 เรื่องแต่งต้ังคณะท างานแก้ไขปัญหาการเกษตรของ
เกษตรกรจังหวัดน่าน เพื่อท าหน้าท่ีศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรของเกษตรกร
จังหวัดน่าน และจัดหาข้อมูลเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คณะท างานแก้ไขปัญหา
การเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดน่านจึงมีการประชุมเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น.      
ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านในการประชุมในครั้งนี้ นายพัลลภ แก้วใหม่  (รอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนท่ี 1) เป็นประธานในการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการเกษตรครบ
วงจร 

ประชุมคณะท างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการเกษตร สภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน คร้ังที่ 2/2559 

  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 33 (6) ก าหนดให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีหน้าท่ีในการเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม
รวมท้ังราคาผลผลิตทางการเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบกับค าส่ังสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน ท่ี 2/2557 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 เรื่องแต่งต้ังคณะท างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
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และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เพื่อท าหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้าน
การเกษตร ท้ังด้านพืช ด้านประมง ด้านสัตว์ และด้านเกษตรผสมผสาน พัฒนาภูมิปัญญาด้านการเกษตร 
ติดตามการด าเนินการตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาลท่ีมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง เพื่อปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินโครงการ และจัดหาข้อมูลเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
คณะท างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งท่ี 
2/2559 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านในการประชุมครั้งนี้ นายณฐกร พุฒตรง (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง) เป็นประธานในการประชุมคณะท างาน
ในครั้งนี้ 

ด าเนินการจัดเวทีการคืนข้อมูล ระดมความคิดค้นหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริง และ
จัดล าดับความส าคัญ ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

  

  

ตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้ด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ พื้นท่ีซึ่งมีเป้าหมายในการด าเนินการ 
จ านวน 2 หมู่บ้าน ซึ่งบ้านแขว้ง หมู่ 7  ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกเป็น
หมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาโดยได้ผ่านการท าประชาคมจากประชาชนในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว และในขณะ
นี้ทาง สภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้ด าเนินการในขั้นตอนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม และ
การเดินส ารวจพื้นท่ี เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนต่อไปจะได้ด าเนินการคืนข้อมูล ระดมความคิดค้นหาปัญหา
และความต้องการท่ีแท้จริง และจัดล าดับความส าคัญ เพื่อน าไปสู่การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชนบทเชิง
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พื้นท่ีประยุกต์ตามพระราชด าริ ในวันจันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2559  ณ หอประชุมบ้านแขว้ง หมู่ 7  ต าบล
พระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

จัดเวทีการคืนข้อมูล ระดมความคิดค้นหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริง และจัดล าดับ
ความส าคัญ ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ณ หอประชุมบ้านหนองบัว หมู่ 9 ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอ   
นาน้อย จังหวัดน่าน 

  

  

สภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้ด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ พื้นท่ีซึ่งมีเป้าหมายในการด าเนินการ จ านวน 2 
หมู่บ้าน ซึ่งบ้านหนองบัว หมู่ 9  ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน
เป้าหมายในการพัฒนาโดยได้ผ่านการท าประชาคมจากประชาชนในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้ทาง 
สภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้ด าเนินการในขั้นตอนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม และการเดิน
ส ารวจพื้นท่ี เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนต่อไปจะได้ด าเนินการคืนข้อมูล ระดมความคิดค้นหาปัญหาและความ
ต้องการท่ีแท้จริง และจัดล าดับความส าคัญ เพื่อน าไปสู่การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ี
ประยุกต์ตามพระราชด าริ ในวันอังคาร ท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมบ้านหนองบัว หมู่ 9  ต าบล
ศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
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สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
น่าน และภาคเอกชนลงพื้นที่เพื่อประชุมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านปางสาเพื่อวางแผนการปลูกพืชผสมผสาน
และดูพื้นที่ในการสร้างฝายชะลอน้ า เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 

  

  

เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2559 ทางสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับส านักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน และภาคเอกชนลงพื้นท่ีเพื่อประชุมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านปางสา
เพื่อวางแผนการปลูกพืชผสมผสานและดูพื้นท่ีในการสร้างฝายชะลอน้ า พร้อมกับสนับสนุนพันธุ์กล้วยหอม
ไต้หวันให้กลุ่มเกษตรกรบ้านปางสา จ านวน 1,100 ต้น และร่วมกิจกรรมน าร่องการปลูกต้นกล้วย ณ แปลง
ตัวอย่างของ นายสังเวียน ค ามงคล พื้นท่ีเป้าหมายบ้านปางสา หมู่ 3 ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน 
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ประจ าเดือน มิถนุายน 2559 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหมู่บ้านต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บ้านสามขา จังหวัดล าปาง และ สวนสองพิมพ์ สวนเกษตรกรต้นแบบ
ระดับชาติ สาขาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดล าพูน วันที่ 29 มิถุนายน 2559 

  

  

  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33(6) ก าหนดให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีหน้าท่ีในการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด ประสาน
นโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ของรัฐสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถ
ของทีมอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ให้สามารถเป็นแกนกลางในการประสานเช่ือมโยงชุมชนกับ
โครงการฯ ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า โดยชุมชน (โดยผู้น าร่วมกับป่า) ประกอบกับ
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้ด าเนินกิจกรรม “เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหมู่บ้านต้นแบบภายใต้
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  ระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน 
2559 น าโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน บ้านสามขา หมู่ 6 ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง และ สวนสองพิมพ์ สวนเกษตรกรต้นแบบระดับชาติ สาขาเกษตรอินทรีย์ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน 

“ฝึกอบรมและศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหมู่บานต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 

  

  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33(6) ก าหนดให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีหน้าท่ีในการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด ประสาน
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นโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ของรัฐสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถ
ของทีมอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ให้สามารถเป็นแกนกลางในการประสานเช่ือมโยงชุมชนกับ
โครงการฯ ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า โดยชุมชน (โดยผู้น าร่วมกับป่า) ประกอบกับ
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้ด าเนินกิจกรรม “ฝึกอบรมและศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หมู่บ้านต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  ระหว่างวันท่ี 
29-30 มิถุนายน 2559 น าโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2559 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม “ปลูกเลย” เพื่อปลูกป่าและสร้างฝายบน
พื้นที่ 200 ไร่ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ พื้นที่ บ้านยอดดอยวัฒนา หมู่ 10 ต าบลบ่อเกลือ
ใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

  

  

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม “ปลูกเลย” เพื่อปลูกป่าและสร้างฝายบนพื้นท่ี 200 ไร่ วันท่ี 9 กรกฎาคม 
2559 ณ พื้นท่ี บ้านยอดดอยวัฒนา หมู่ 10 ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
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หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ร่วมกับนายสมคิด แก้วใส 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอแม่จริม ปรึกษาหารือกับผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลน้ าปาย
จ านวน ๕ กลุ่ม 

 

  

เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) 
ร่วมกับนายสมคิด แก้วใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอแม่จริม ปรึกษาหารือกับผู้แทนกลุ่มผู้
เล้ียงโคเนื้อต าบลน้ าปายจ านวน ๕ กลุ่ม ซึ่งมีประธานของแต่ละกลุ่มเข้าร่วมหารือ ณ บ้านนายประทีป มณฑา 
บ้านกิ่วกอก หมู่ท่ี ๔ ต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม  และศึกษาดูเครื่องหั่นหญ้าอาหารสัตว์ และการท างานของ
เครื่องหั่นหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางน ามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อต าบลน้ าปายต่อไป ณ ร้าน 
ช. การช่าง บ้านห้วยซ้อ ต าบลหมอเมือง อ าเภอแม่จริม เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้ด าเนินกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร
เกษตรกรรายสินค้าเกษตร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (1) บัญญัติให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายใน
จังหวัด ประกอบกับสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัด ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ตามแผนพัฒนาต าบลกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก “1 ต าบล 1 SME” 
โดยพลังประชารัฐ ซึ่งให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการช้ีแจงถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนา 
กิจกรรมเกษตรในฟาร์ม ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และวิธีการจัดท าแผนการผลิต แก่กลุ่มองค์กร
เกษตรกรและเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรและเกษตรกร ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรด้านการจัดการฟาร์มต้ังแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การจัดต้ังเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการ
ปฏิรูปเกษตรกรรม และการจัดการองค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ในการนี้นายพงศกร พุฒตรง 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 
ต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม จ านวน ๕ กลุ่ม ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้า
เกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับนายอนุชล มงคลศิริ 
ตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบ้านกิ่วกอก 
หมู่ท่ี ๔ ต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

สภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมประชุมกับตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ผู้น า
ชุมชนบ้านปางสา และตัวแทนภาคเอกชน เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดงาน กิจกรรมขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมู่บ้านตามรูปแบบปางสาโมเดล (Pangsa Model) : รักษ์ต้นไม้ สร้างฝาย ขยายป่า ณ หอประชุม
บ้านปางสา 
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นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ หัวหน้า
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและเจ้าหน้าท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมประชุมกับตัวแทนธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ผู้น าชุมชนบ้านปางสา และตัวแทนภาคเอกชน เพื่อปรึกษาหารือถึงแนว
ทางการจัดงาน กิจกรรมขับเคล่ือนการพัฒนาหมู่บ้านตามรูปแบบปางสาโมเดล (Pangsa Model) : รักษ์ต้นไม้ 
สร้างฝาย ขยายป่า  ณ หอประชุมบ้านปางสา พร้อมท้ังส ารวจพื้นท่ีท่ีจะท าการปลูกป่าของบ้านปางสา และ
ตรวจดูแปลงปลูกกาแฟในพื้นท่ีบ้านปางสา หมู่ท่ี ๓ ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มอบพันธุ์ไม้ จ านวน 4,205 ต้นร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน บ้านปางสา ณ บ้านปางสา หมู่ที่ 
๓ ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เม่ือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

  

นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์ (อดีตประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร) นายประสิทธิ์ เตชะสิทธิ์ ตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธกส.) และนางล าพูล  โชติธนธิติศักด์ิ (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
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สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนรับมอบพันธุ์ไม้ จ านวน 4,205 ต้นร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน บ้าน
ปางสา ณ บ้านปางสา หมู่ท่ี ๓ ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2559 

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปางสาโมเดล (Pangsa Model) “รักษ์ต้นไม้ 
สร้างฝาย ขยายป่า” เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหา
แนวทางบริหารจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรภายหลังจากการปรับเปลี่ยนอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 
2559 ณ หอประชุมหมู่บ้านปางสา หมู่ที่ 3 ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

  

 

  

ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
น่าน ได้ก าหนดจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านปางสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินินาถและกิจกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนา
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หมู่บ้านในพื้นท่ีการด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปางสาโมเดล (Pangsa Model) “รักษ์
ต้นไม้ สร้างฝาย ขยายป่า” เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน ลดพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ หา
แนวทางบริหารจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรภายหลังจากการปรับเปล่ียนอาชีพ ประกอบกับพื้นท่ีจังหวัดน่าน
มีจ านวนป่าไม้ท่ีลดลง ป่าไม้ถูกตัดท าลายเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ท าให้พื้นท่ีป่าไม้ลดลง 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดลธรรมชาติ ราษฎรประสบปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก บางช่วงประสบปัญหา
น้ าท่วม ดินโคลนถล่มทับเส้นทางจราจรและท่ีอยู่อาศัย ในส่วนของสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยคณะกรรมการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบชลประทาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สภา
เกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดด าเนินการตามกิจกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปางสาโมเดล 
(Pangsa Model) “รักษ์ต้นไม้ สร้างฝาย ขยายป่า” เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน ลดพื้นท่ีปลูก
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และหาแนวทางบริหารจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรภายหลังจากการปรับเปล่ียนอาชีพ เมื่อ
วันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ณ หมู่บ้านปางสา หมู่ 3 ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ในการจัดงาน
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ) เป็นประธานในพิธี
และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) และ ผู้จัดการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วนนานวัช) มอบโคเนื้อให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อ ต าบล     
น้ าปาย อ าเภอแม่จริม จ านวน ๕ กลุ่ม ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้า
เกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (1) บัญญัติให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายใน
จังหวัด ประกอบกับสภาเกษตรกรแห่งชาติมีนโยบายให้สภาเกษตรกรจังหวัด ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ตามแผนพัฒนาต าบลกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก “1 ต าบล 1 SME” 
โดยพลังประชารัฐ ซึ่งให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการช้ีแจงถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนา 
กิจกรรมเกษตรในฟาร์ม ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และวิธีการจัดท าแผนการผลิต แก่กลุ่มองค์กร
เกษตรกรและเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรและเกษตรกร ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรด้านการจัดการฟาร์มต้ังแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การจัดต้ังเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการ
ปฏิรูปเกษตรกรรม และการจัดการองค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ในการนี้ท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติ
รักษ์ (ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)และ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วนนาน
วัช) มอบโคเนื้อให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม จ านวน ๕ กลุ่ม ภายใต้โครงการ
สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมส ารวจพื้นที่ป่าชุมชนห้วยม้า บ้านแคว้ง ต.พระพุทธบาท 
อ.เชียงกลาง จ.น่าน เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2559 

 

  

เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมส ารวจพื้นท่ีป่าชุมชนห้วยม้า 
เพื่อท าแนวเขตป่าชุมชน ตาม พรบ.ป่าชุมชน ร่วมกับ ป่าไม้น่าน, มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (มสท.) ,สภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน และ ชาวบ้านแคว้ง ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
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ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คร้ังที่ 5/2559 ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 

 

  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555 ข้อท่ี 14 ก าหนดให้มีการประชุมสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ครั้งท่ี 5/2559 ในวันพุธ ท่ี 31 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและ
ปรึกษาหารือการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน น าโดยประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) เป็นประธานประชุมในครั้งนี้ 

ประจ าเดือน กันยายน 2559 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอเวียงสา (นายประยูร อินต๊ะวิชัย) และหัวหน้า
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ฟกัทอง 
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เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2559 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอเวียงสา (นายประยูร อินต๊ะ
วิชัย) และหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกฝักทอง บ้านม่วงเนิ้ง ม.9 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝักทอง จ านวน 
14 ราย พื้นท่ีปลูกจ านวน 121 ไร่ ได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากราคาฟักทองตกต่ า พ่อค้ารับซื้อผลผลิต ใน
ราคากิโลกรัมละ 1-2 บาท ทางเกษตรกรจึงได้ท าการประสานมายังส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเพื่อหา
แนวทางช่วยเหลือและติดต่อประสานงานยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ด าเนินจัดท า
โครงการสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดน่าน เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนไตรเขต
ประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ด าเนินจัดท าโครงการ
สร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 
รัชมังคลาภิเษก อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อให้ยุวเกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ฝึกทักษะ 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ต่อยอดแนวความคิดสามารถถ่ายทอดให้ความรู้สู่รุ่นต่อไปได้ สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาปรับใช้ไ ด้ เสริมสร้างทัศนคติของยุวเกษตรกรให้ภูมิใจในคุณค่าของ
การเกษตรและยอมรับอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติยศ มีความส าคัญต่อการด ารงชีพและเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านประชุมหารือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการทวงคืนผืนป่า 

 

  

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้รับหนังสือแจ้งความเดือดร้อนจากเกษตรกรบ้านหมาก หมู่ 7 
ต าบลสถาน อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เนื่องจากในพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการทวงคืนผืนป่า ท าให้
เกษตรกรประสบปัญหาไม่มีท่ีดินท ากิน และขาดแคลนอาชีพในการหาเล้ียงชีพ ส านักงานฯจึงได้ด าเนินการ
ประชุมหารือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรท่ีได้รับ
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ผลกระทบ เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2559 ณ หอประชุมหมู่บ้านหมาก หมู่ 7 อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน น าโดย
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน 

เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2559 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และ
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ร่วมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่าน 

  

  

เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2559 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และหัวหน้า
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักด์ิ) ร่วมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดน่าน ด าเนินการโดย คณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
เพื่อร่วมเสวนาถึงปัญหา ความรุนแรงของปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกท่ี ดินป่าไม้ของรัฐในปัจจุบัน สร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกท่ีดินป่าไม้ของรัฐให้แก่บุคลากรภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เห็นความส าคัญของการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าไม้ของรัฐ ระดมความคิดเห็น 
ประสบการณ์จากผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและนักการเมืองในทุกระดับท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดน่าน ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการครอบครอง
พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นท่ีป่าไม้
ของจังหวัดน่าน 
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมยุวเกษตรกร ภายใต้
โครงการหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ณ 
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 

  

  

เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2559 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและ
ฝึกอบรมยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง
กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เพื่อส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับยุวเกษตรกรในต าบลท่ีเป็นท่ีต้ังของหมู่ บ้าน
เป้าหมายการพัฒนา มีความรู้ด้านการเกษตรเบื้องต้นและน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็น
การช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

http://www.nfcnan.com/nan/wp-content/uploads/2016/09/DSCN6616.jpg
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประชุมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง
กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ณ บ้านแคว้ง หมู่ 7 ต าบล
พระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

 

  

ประชุมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด าริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี   26 กันยายน 2559 ณ หอประชุมหมู่บ้านแคว้ง หมู่ 7 
ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อบูรณาการแผนงบประมาณกิจกรรมโครงการพัฒนา
พื้นท่ีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและได้แผนพัฒนาพื้นท่ีตามปัญหาหลักในมิติต่างๆ 6 มิติ คือ น้ า ดิน การเกษตร 
ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อมและพลังงานทดแทนตามแนวพระราชด าริ โดยความเห็นของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 4  

งบการเงินประจ าป ี

งบประมาณ 2559  
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รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

งบประมาณตามแผนที่ใช้จ่ายเดือน (ระหว่าง 1 -31 ต.ค.58)       จ านวน              421,905.19 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2559                                จ านวน               4,142,577.15 

รวมงบประมาณส าหรับใช้จ่ายปี พ.ศ. 2559                           จ านวน              4,564,482.34 
ท่ี รายการ รวมทั้งปี (บาท) 

  รวมทั้งสิ้น 4,564,482.34 

1. งบบุคคลากร 2,309,230.00 

  1.1 เงินเดือน 2,309,230.00 

      1.1.1 หัวหน้าส านักงาน 818,500.00 

      1.1.2 หัวหน้าส่วน  1 อัตรา 505,290.00 

      1.1.3 พนักงานอาวุโส 0.00 

      1.1.4 พนักงานปฏิบัติการ 5 อัตรา 985,440.00 

2. งบด าเนินงาน 1,920,577.34 

  2.1 ค่าตอบแทน 808,700.00 

      2.1.1 เบ้ียประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 752,500.00 

               - ประชุมสามัญ 6 ครั้ง 645,000.00 

               - ประชุมวิสามัญ 1 ครั้ง 107,500.00 

      2.1.2 เบ้ียประชุมคณะท างาน 41,200.00 

  
- คณะท างานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 2 
ครั้ง 9,900.00 

  - คณะท างานแก้ไขปัญหาการเกษตรครบวงจร 2 ครั้ง 9,900.00 

  
- คณะท างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาภูมปิัญญาด้าน
การเกษตร 2 ครั้ง 9,900.00 

  
- คณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินการกิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 
2 ครั้ง 11,500.00 

      2.1.3 ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา 15,000.00 

  2.2 ค่าใช้สอย 886,378.00 

  
    2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด (เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ) 

191,498.00 

               - ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 125,498.00 
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ท่ี รายการ รวมทั้งปี (บาท) 

               - รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 25,000.00 

               - สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 41,000.00 

  
    2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงาน (เบ้ียเล้ียง ท่ี
พัก พาหนะ) 97,920.00 

      2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน 79,460.00 

               - ค่าเช่าส านักงาน 35,360.00 

               - อื่นๆ (ระบ)ุ 44,100.00 

                  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 44,100.00 

       2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ระบุรายการ/จ านวน) 4,000.00 

              - คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องเสียง(ห้องประชุม) 4,000.00 

  
     2.2.5 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน (ระบุรายการ/
จ านวน) 0.00 

       2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ 218,000.00 

              - ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 120,000.00 

              - อื่นๆ (ระบุรายการ/จ านวน) 98,000.00 

  แม่บ้านส านักงาน  1 อัตรา 91,000.00 

  ยามรักษาการณ์  1 อัตรา 7,000.00 

  
    2.2.7 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ระบุ โครงการ/
หลักสูตร) 100,000.00 

  
            - โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดและพนักงานส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

100,000.00 

      2.2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ระบุ โครงการ/หลักสูตร) 38,500.00 

              - ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ,คณะท างาน 38,500.00 

      2.2.9 อื่นๆ (ระบ)ุ 157,000.00 

  
2.2.9.1 ค่าจ้างจัดท าเว็บไซด์ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน 17,000.00 

  

2.2.9.2 ค่่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าขนย้ายส่ิงของ ค่าติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าน้ าด่ืม ค่าติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าวารสารต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น) 

30,000.00 

  
2.2.9.3 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประสานงานโครงการตามนโยบาย
ภาครัฐ 10,000.00 
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ท่ี รายการ รวมทั้งปี (บาท) 

  
2.2.9.4 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติและรับข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร 100,000.00 

  2.3 ค่าวัสดุ 132,774.65 

      2.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 31,189.32 

      2.3.2 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 79,585.33 

      2.3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,000.00 

      2.3.4 อื่นๆ (ระบ)ุ 8,000.00 

              - วัสดุงานบ้านงานครัว 8,000.00 

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค 92,724.69 

      2.4.1 ค่าไฟฟ้า 16,600.00 

      2.4.2 ค่าน้ าประปา 0.00 

      2.4.3 ค่าโทรศัพท์ 37,700.69 

      2.4.4 ค่าไปรษณีย์ 21,300.00 

      2.4.4 ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 17,124.00 

      2.4.5 อื่นๆ (ระบ)ุ 0.00 

3. งบลงทุน 27,000.00 

   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (ระบุรายการ/จ านวน) 27,000.00 

  
3.1.1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 1.70 Gz 
HDD ไม่น้อยกว่า 500 GB / RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB 

17,000.00 

  
3.1.2 ปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาดความละเอียดไม่น้อย
กว่า 4,800*1,440 dpi 10,000.00 

4. งบรายจ่ายอื่น 307,675.00 

    4.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 150,000.00 

  
  4.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กร
เกษตรกรรายสินค้าเกษตร  72,000.00 

    4.3 อื่นๆ (ระบุ) 85,675.00 

  
4.3.1 โครงการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 65,675.00 

  
4.3.2 โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธ ทางปัญญา สร้าง
สัมมาชีพทั่วแผ่นดิน 20,000.00 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

กิจกรรม แผนทั้งป ี

1. งานด้านธุรการ และเลขานุการสภาเกษตรกรจังหวัด 15 คร้ัง 

  793,700 บาท 

      งานท่ีท า   

1.1  จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 7 ครั้ง 

  752,500 บาท 

1.2 จัดประชุมคณะท างาน รวม 4 คณะ 8 ครั้ง 

  41,200 บาท 

1.3  อื่นๆ ระบ)ุ....................................   

2. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงาน 2 เร่ือง 

ของสภาเกษตรกรจังหวัด 10,000 บาท 

      งานท่ีท า   

2.1  แบบส ารวจสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร 1 เรื่อง 

  10,000 บาท 

2.2  ข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 1 เรื่อง 

  ………..บาท 

2.3  อื่นๆ ระบุ)..............................   

3.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจ านวนเร่ืองที่จัดท า เช่น 2 เร่ือง 

  10,000 บาท 

      งานท่ีท า   

3.1  แบบส ารวจสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร 1 เรื่อง 

  10,000 บาท 

3.2  ข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 1 เรื่อง 

 
 ………..บาท 

3.3  อื่นๆ ระบุ)..............................  
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กิจกรรม แผนทั้งป ี
4. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรทราบนโยบาย แผนพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัดและการด าเนินงานต่างๆของสภาเกษตรกรจังหวัด 

34 เร่ือง 
17,000 บาท 

      งานท่ีท า   

4.1  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสภาเกษตรกร 6 เรื่อง 

  17,000 บาท 
4.2   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 6 เรื่อง 

………..บาท 
4.3  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 12 เรื่อง 

………..บาท 
4.4  เรื่องอื่น (ระบ)ุ การรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 10 เรื่อง 

………..บาท 

5.  จัดท ารายงานประจ าปี 130 

  ………..บาท 

      งานท่ีท า   

5.1  รวมรวมข้อมูลเนื้อหาเพื่อจัดท ารูปเล่มครบถ้วน ร้อยละ 100 

  ………..บาท 

       5.1.1  รวบรวมผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ร้อยละ 25 

  ………..บาท 

       5.1.2  รวบรวมผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ร้อยละ 30 

  ………..บาท 

       5.1.3  รวบรวมผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ร้อยละ 25 

  ………..บาท 

       5.1.4  รวบรวมผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ร้อยละ 20 

  ………..บาท 

5.2  จัดพิมพ์รูปเล่มรายงานประจ าปีเผยแพร่ 30 เล่ม 

  ………..บาท 

6.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 118 ราย 

  150,000 บาท 
      งานท่ีท า 
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6.1  จัดท ารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในประจ าปี 1 เรื่อง 

  ………..บาท 
6.2  ส่งบุคลากรในส านักงานเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงาน
อื่น  

20 ราย 
40,000 บาท 

6.3  พัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรโดยการจัดฝึกอบรม 96 ราย 

  100,000 บาท 

          (1) โครงการ/หลักสูตรการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร ให้กับสมาชิกสภาฯ/ 96 ราย 

การให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานในส านักงานให้กับเจ้าหน้าท่ีฯ/หลักสูตรพัฒนา 100,000 บาท 

ศักยภาพของบุคลากร   
6.4  บุคลากรในส านักงานร่วมกันจัดท าองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง 
10,000 บาท 

7.  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกร และ ยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 

141 คน 
50,000 บาท 

      งานท่ีท า   

7.1  กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร 40 คน 

  35,000 บาท 

         (1) โครงการ/หลักสูตรพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ 40 คน 

  35,000 บาท 

7.2  กิจกรรมฝึกอบรมยุวเกษตรกร 40 คน 

  15,000 บาท 

         (1) โครงการ/หลักสูตรยุวเกษตรกร 40 คน 

  15,000 บาท 

7.3  กิจกรรมฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 21 คน 

  ………..บาท 

         (1) โครงการ/หลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร 21 คน 

  ………..บาท 

7.4  กิจกรรมฝึกอบรมอื่นๆ (ระบุ) 40 คน 

  
………..บาท 
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         (1) โครงการ/หลักสูตรการก าจัดศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ ร่วมกับ สวทช. 40 คน 

  ………..บาท 

8. จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 85 ราย 

  150,000 บาท 

      งานท่ีท า   

8.1  ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอพิจารณาคัดเลือก 15 อ าเภอ 
       ต าบลและประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบล วางแผนด าเนิน
โครงการ ………..บาท 

8.2  ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต าบล ร่วมกับ อบต.และภาคี 15 ต าบล 

       ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในต าบล 140,000 บาท 

8.3 จัดอบรมแก่ทีมวิทยากรกระบวนการ 25 คน 

  ………..บาท 

8.4 จัดเวทีประชาคม ท า work shop เพื่อระดมความคิดเห็นเกษตรกรและภาคี 15 ต าบล 

      ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล 10,000 บาท 
8.5 จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลแล้วเสร็จและเสนอต่อสภา
เกษตรกร จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

15 ต าบล 
………..บาท 

9. โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้า
เกษตร 

376 ราย 
72,000 บาท 

      งานท่ีท า   
9.1  จ านวนต าบลท่ีด าเนินการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร 

15 ต าบล 
52,000 บาท 

9.2  จ านวนเกษตรกรที่รวมตัวเบ้ืองต้นเป็นกลุ่มของเกษตรกรรายสินค้าเกษตร 325 ราย 

      รับการช้ีแจงถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนา  กิจกรรมเกษตรในฟาร์ม  ………..บาท 

      ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดและกิจกรรมใหม่ รวมท้ังวิธีการจัด   

      ท าแผนการผลิต   

9.3  กรรมการกลุ่มและสมาชิกร่วมจัดท าแผนการผลิตของกลุ่ม 15 กลุ่ม 

  20,000 บาท 
9.4  จ านวนกลุ่มของเกษตรกรที่สามารถให้บริการธุรกิจ/กิจกรรม แก่สมาชิก 
เช่น การถ่ายทอดความรู้ การออมเงิน รวมซื้อ รวมแปรรูป รวมขาย และร่วม
ผลิตปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

6 กลุ่ม 
………..บาท 
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9.5  จ านวนกลุ่มของเกษตรกรรายสินค้าเกษตรที่พัฒนาสามารถยื่นเรื่องและ 15 องค์กร 
      ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรกับส านักงานสภาเกษตรกร 
      จังหวัด 

………..บาท 

10.  ประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ 415 ราย 

  10,000 บาท 

      งานท่ีท า   
10.1  สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานการ
ด าเนินงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

120 ราย 
2,000 บาท 

       10.1.1 จ านวนเกษตรกรผู้มีหนี้สินท่ีสามารถย่ืนเสนอเรื่องให้หน่วยงาน 110 ราย 

                 รับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหา 2,000 บาท 

       10.1.2 จ านวนเกษตรกรผู้มีปัญหาจากหน่วยงานรับผิดชอบแล้วเสร็จ 10 ราย 

  ………..บาท 
10.2  สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานการ
ด าเนินงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

120 ราย 
2,000 บาท 

        10.2.1 จ านวนเกษตรกรผู้มีปัญหาแหล่งน้ าสามารถจัดเตรียมเอกสาร 110 ราย 

                  ข้อมูลและได้ยื่นต่อหน่วยงานรับผิดชอบให้ช่วยแก้ไขปัญหา 2,000 บาท 

        10.2.2 จ านวนเกษตรกรผู้มีปัญหาแหล่งน้ าท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาจาก 10 ราย 

                  หน่วยงานรับผิดชอบแล้วเสร็จ ………..บาท 
10.3  สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานการ
ด าเนินงานเรื่อง การแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากิน 

120 ราย 
3,000 บาท 

        10.3.1 เกษตรกรผู้มีปัญหาท่ีดินท ากิน สามารถจัดเตรียมเอกสารข้อมูล 
                   และได้ยื่นต่อหน่วยงานรับผิดชอบให้ช่วยแก้ไขปัญหา 

110 ราย 
2,000 บาท 

        10.3.2 จ านวนเกษตรกรผู้มีปัญหาท่ีดินท ากินได้รับการแก้ไขปัญหาจาก 
                   หน่วยงานรับผิดชอบแล้ว 

10 ราย 
1,000 บาท 

10.4  สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานการ
ด าเนินงานเรื่อง การแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร การไม่ได้รับความเป็น
ธรรม 

55 ราย 
3,000 บาท 

        10.4.1 จ านวนเกษตรกรผู้มีปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการ 
                   ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถจัดเตรียมเอกสารและได้ยื่นต่อ 
                   หน่วยงานรับผิดชอบให้ช่วยแก้ไขปัญหา 

30 ราย 
2,000 บาท 

        10.4.2 จ านวนเกษตรกรผู้มีปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการ 
                   ไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน 
                   รับผิดชอบแล้ว 

25 ราย 
1,000 บาท 
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10.5 ประสานการด าเนินงานอื่นๆ    

       เรื่อง (ระบ)ุ   
11. การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ที่ยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ 

1,099 ราย 
100,000 บาท 

      งานท่ีท า   

11.1 กิจกรรมตรวจสอบรายช่ือและรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 1,099 ราย 

               100,000 บาท 

       11.1.1 ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรและรับข้ึนทะเบียน 84 ต าบล 

                 เกษตรกรเพิ่มเติม 100,000 บาท 

       11.1.2 จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบรายช่ือและรับข้ึนทะเบียน 1,000 ราย 

                 เกษตรกรเพิ่มเติมรวมทั้งส้ิน ………..บาท 

       11.1.3 รับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรเพิม่เติม 15 องค์กร 

  ………..บาท 

11.2 กิจกรรม (ระบ)ุ   

12. ปฏิบัติหน้าที่อืน่ๆ 164 ราย 

  85,675 บาท 

     งานท่ีท า   

12.1 โครงการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ ฯ 2 หมู่บ้าน 

  65,675 บาท 

12.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อ 10 

        ลดต้นทุนการผลิต ………..บาท 

12.3 โครงการอบรมยุวเกษตรกร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 150 

  ………..บาท 

12.4 โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธ ทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน 2 

  20,000 บาท 

ฯลฯ   
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
รายงานการรับ - จ่ายเงิน 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
      (หน่วย : บาท) 

   

  
เดือนปัจจุบัน ต้นปีจนถึงปัจจุบัน 

   

เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด      605,682.28         901,593.01  
   

รายรับ : 
      

 รายรับเงินจัดสรรจาก สกช.                      -         4,142,577.16  
   

 
รายรับเงินจัดสรรจาก สกช. - สนับสนุนเพ่ิมนอกแผนประจ าปี        56,726.42         534,460.42  

   

 
รายรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน                      -                            -    

   

 
รายรับจากดอกเบี้ย                      -                8,004.92  

   

 
รายรับอื่น                      -                            -    

   

รวมรายรับ        56,726.42      4,685,042.50  
   

       

รายจ่าย : 
      

 รายจ่ายบุคลากร      204,860.00      2,295,450.00  
   

 
ค่าตอบแทน      119,020.00         805,490.00  

   

 
ค่าใช้สอย      295,716.00      1,828,638.62  

   

 
ค่าวัสดุ        21,861.00         151,753.50  

   

 
ค่าสาธารณูปโภค          5,682.85            87,831.61  

   

 ค่าครภุัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง                      -              27,000.00  
   

 
รายจ่ายอื่น          5,460.00         333,550.00  

   

 
รายจ่าย-จากหน่วยงานอื่น                      -                            -    

   

 
ค่าใช้จ่ายเงินจัดสรรสง่คืน สกช.                      -              47,112.93                  

   

รวมรายจ่าย      652,599.85       5,576,826.66  
   

เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด          9,808.85              9,808.85  
   

       

เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด ประกอบด้วย 
     

 
เงินสด                      -    

    

 
เงินสดย่อย                      -    

    

 
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์        23,158.85  

    

 
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน       (12,000.00) 

    

 
ลูกหน้ีอื่น                      -    

    

 
เงินทดรองจ่าย                      -    

    

 
หัก เงินรับฝาก (ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เงินประกันซอง/สัญญา)         (1,350.00) 

    

  
         9,808.85  
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รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

1. นายพงศกร  พุฒตรง   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน   
2. นายพัลลภ   แก้วใหม่   รองประธานสภาเกษตรกรคนที่ 1  
      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอบ้านหลวง 
3. นายภาณุพงศ์  มังคลาด   รองประธานสภาเกษตรกรคนที่ 2 
      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอเชียงกลาง 
4. นายบุญเย่ียม   นันทเพร ี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอเมืองน่าน 
5. นายประยูร   อินต๊ะวิชัย  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอเวียงสา 
6. นายสวาท   พินยา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอทุ่งช้าง 
7. นายนพดล   ค าเข่ือน   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอสองแคว 
8. นายสมพงษ์   ใจปิง   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
      เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9. นายวีรศักดิ์  ค าเฟืองฟู  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอภูเพียง 
10. นายล้วน   สุทธเขต   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอสันติสุข 
11. นายสมคิด   แก้วใส   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอแม่จริม 
12. นายสมเกียรติ  แก้วธรรม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอนาหมื่น 
13. นายชมพล   พรมกามินทร ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอนาน้อย 
14. นายสมนึก   พิศจาร   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอบ่อเกลือ 
15. นายสมฤทธิ์  ศิลป์ท้าว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอปัว 
16. นายศักดิ์  ล าค า   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอท่าวังผา  
17. นายเดชา   ศรีจรรยา  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์   
18. นายชูวิทย์   มินทะนา  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ 
19. นายสวย   อินนา   สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช  
20. นายณฐกร   พุฒตรง   สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง 
21. นายเนตร   กองว ี  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 112 

รายชื่อคณะท างานประจ าสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

1. คณะท างานแกกไขปปญหหาการเกษตรครววงจรแสภาเกษตรกรจังหวัดน่านแ 
คณะท างานประกอวขปดไวย 

 

1. นายพัลลภ   แก้วใหม่  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านคนท่ี 1   ประธานคณะท างาน 
2. นายบุญเย่ียม   นันทเพร ี ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเมือง        รองประธานคณะท างาน 
3. นายประยูร   อินต๊ะวิชัย ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเวียงสา      คณะท างาน 
4. นายสมฤทธิ์   ศิลป์ท้าว ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอปัว      คณะท างาน 
5. นายสวาท   พินยา  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอทุ่งช้าง      คณะท างาน 
6. นายชมพล   พรมกามินทร ์ ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอนาน้อย      คณะท างาน 
7. นายล้วน   สุทธเขต  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอสันติสุข      คณะท างาน 
8. นายสมพงษ์   ใจปิง  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ     คณะท างาน 
9. นายสมเกียรติ   แก้วธรรม ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอนาหมื่น      คณะท างาน 
10.  นายสมคิด แก้วใส  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอแม่จริม    คณะท างาน 
11.  นายสวย  อินนา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช       คณะท างาน 
12.  นางล าพูล   โชติธนธิติศักดิ์ หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน    คณะท างาน/เลขานุการ 
13.  นายอนุกุล   กองแก้ว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. คณะท างานยุทธศาสตร์แกละกผนพัฒนาเกษตรกรรมระดัวจังหวัดแแแสภาเกษตรกรจังหวัดน่านแ
คณะท างานประกอวขปดไวย 
 

1. นายบุญเย่ียม นันทเพร ี ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเมือง    ประธานคณะท างาน 
2. นายประยูร อินต๊ะวิชัย ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเวียงสา        รองประธานคณะท างาน 
3. นายพัลลภ      แก้วใหม่  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านคนท่ี 1   คณะท างาน 
4. นายภาณุพงศ์   มังคลาด  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านคนท่ี 2  คณะท างาน 
5. นายศักดิ ์ ล าค า  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอท่าวังผา      คณะท างาน 
6. นายชมพล   พรมกามินทร์  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอนาน้อย      คณะท างาน 
7. นายนพดล ค าเข่ือน  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอสองแคว      คณะท างาน 
8. นายวีรศักดิ์ ค าเฟืองฟู ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอภูเพียง      คณะท างาน 
9. นายชูวิทย์ มินทะนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์       คณะท างาน 
10.  นายณฐกร พุฒตรง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง       คณะท างาน 
11.  พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร          คณะท างาน/เลขานุการ 
12.  นางทิพธิวา แข่งขัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3. คณะท างานแศึกษาแวิจัยแกละพัฒนาภูมิปญหหาดไานการเกษตรแสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

คณะท างานประกอวขปดไวย 
 

1. นายณฐกร พุฒตรง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง              ประธานคณะท างาน 
2. นายชูวิทย์ มินทะนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์         รองประธานคณะท างาน 
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3. นายสวย  อินนา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช     คณะท างาน 
4. นายเนตร กองว ี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ    คณะท างาน 
5. นายเดชา ศรีจรรยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์     คณะท างาน 
6. นายสมคิด แก้วใส  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอแม่จริม    คณะท างาน 
7. นายสมนึก พิศจาร  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอบ่อเกลือ    คณะท างาน 
8. นายสมพงษ์ ใจปิง  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   คณะท างาน 
9.  นายสมเกียรติ แก้วธรรม ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอนาหมื่น    คณะท างาน 
10.  นายวีรศักดิ์   ค าเฟืองฟู ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอภูเพียง    คณะท างาน 
11.  นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน    คณะท างาน/เลขานุการ 
12.  นางสาวศิรินทรา  ธนะกองแกว้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4.แคณะท างานติดตามผลการด าเนินงานความร่วมมือในโครงการปิดทองหลังพระแสืวสานกนว

พระราชด าริ คณะท างานประกอวขปดไวย 
 

1. นายพงศกร  พุฒตรง  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน    ประธานคณะท างาน 
2. นายพัลลภ  แก้วใหม่  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านคนท่ี 1   คณะท างาน 
3. นายภาณุพงศ์  มังคลาด   รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านคนท่ี 2   คณะท างาน 
4. นายบุญเย่ียม  นันทเพร ี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเขตอ าเภอเมือง  คณะท างาน 
5. นายศักดิ์  ล าค า  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเขตอ าเภอท่าวังผา  คณะท างาน 
6. นายสวาท  พินยา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเขตอ าเภอทุ่งช้าง  คณะท างาน 
7. นายนพดล  ค าเข่ือน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเขตอ าเภอสองแคว   คณะท างาน 
8. นายล้วน  สุทธเขต  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเขตอ าเภอสันติสุข  คณะท างาน 
9. นายประยูร อินต๊ะวิชัย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเขตอ าเภอเวียงสา  คณะท างาน 
10. นายณฐกร  พุฒตรง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง     คณะท างาน 
11.  นายชนาประทิน อุ่นถา  สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ    คณะท างาน 
12.  นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์ หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน    คณะท างาน/เลขานุการ 
13.  พ.จ.อ.สุริยัน  ปันชัย  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
14.  นายอนุกุล   กองแก้ว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 


