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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม 

และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้้าไป 
     พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา 
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สารจาก... 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

ค้ากล่าวที่ว่า "เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ" แสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของเกษตรกรต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เกษตรกรไม่ได้เป็นเพียงอาชีพ แต่ยังถือเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติ 
จากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร แห่งชาติ พ.ศ. 2553 "สภาเกษตรกรแห่งชาติ" จึงได้ก่อร่างสร้างองค์กร
ขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ด้วยการสนับสนุนสิทธิการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
การรวมตัวกันเพ่ือก้าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง  

 ด้วยยุทธศาสตร์และภารกิจของสภาเกษตรกรที่จะต้องสร้างศรัทธาและความเชื่อม่ันต่อสภาเกษตรกร
และองค์กร เกษตรกร การจัดท้าฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ และภารกิจส้าคัญคือการ
จัดท้าแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดเพ่ือบูรณาการข้ึนสู่แผนแม่บทการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ เพ่ือ
สร้างความม่ังคั่ง และความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ด้วยรูปแบบเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันท้า ให้เกษตรกร
สามารถก้าหนดทิศทางของอาชีพเกษตรกรรมได้ด้วยตัวเอง จากระดับรากหญ้าขึ้นไปสู่ระดับชาติ  

 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  มีความตั้งใจในการด้าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ดังกล่าวข้างต้น  
โดยให้ความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการร่วมกันก้าหนดแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดโดย
สะท้อนจากความต้องการของประชาชน มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง ต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพ่ือ
ความเป็นไปได้ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ขอยึดมั่นและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
และสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน สร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันต่อเกษตรกร โดย ขอเป็นกระบอกเสียงของ
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ในการสะท้อนปัญหาในการท้าการเกษตร เ พ่ือหาแนวทางและข้อเสนอต่อการ
แก้ไขปัญหาต่างๆของเกษตรกรเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล ได้ใช้เป็นข้อมูลในการก้าหนดนโยบายแก้ไขความ
เดือดร้อนในการท้ามาหากินของพ่ีน้องเกษตรกร และพัฒนาภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน  

 

               นายพงศกร พุฒตรง  
          ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนา่น  
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ถอ้ยแถลง... 

หวัหนา้ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 
 

"เศรษฐกิจพอเพียง คือ การเดินทางสายกลาง อย่างมีเหตุผล  

และมีภูมิคุม้กนัท่ีดี โดยอาศยัความรูคู้่คุณธรรม" 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงของเรา ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยนั้น ประกอบด้วย 
3 หลักกับ 2 เงื่อนไข 

     หลักที ่ 1 คือ หลักของการเดินสายกลาง ไม่สุดโต่ง 

     หลักที ่ 2 คือ หลักของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แทนการใช้อารมณ์ในตัดสินใจอย่างปัจจุบันทันด่วน 

     หลักที ่3 คือ  หลักของการมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะจากปัจจัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของเรา  
       กล่าวคอื เวลาท้างานอย่าเสี่ยงเกินไป อย่าเล็งผลเลิศเกินไป อย่าโลภเกินไป เพราะว่าถ้าท้าอะไรไปโดย
หวังว่าทุกอย่างมันจะดีหมด บางทีเหตุการณ์ข้างนอก ซึ่งอยู่เหนืออิทธิพลของเรา อาจจะท้าให้ผิดพลาดได้ และ
ผลกระทบที่เกิดกับเรา อาจจะท้าให้ถึงกับล้มไปก็ได้ ฉะนั้นท้าอะไรไปขอให้นึกถึงว่าเหตุการณ์บางอย่างอาจจะ
ไม่ดี ถึงแม้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น เราก็ยังพออยู่รอดได้ 
      หลักการข้างต้นเป็น 3 หลักการ ที่ต้องใช้ควบคู่พร้อมๆ กัน ในการท้างาน ไปทั้ง 3 หลัก  ส่วน 2 เงื่อนไข 
ได้แก่ 

       เง่ือนไขที ่1 คือ คุณธรรม ผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ตัดสินใจนั้น ควรจะตัดสินใจด้วยคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ 
ความเพียร ความอดทน กล่าวคืออย่าไปนั่งงอมือ งอเท้า แล้วหวังว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาอย่างดี หลายๆ 
อย่างนั้น ไม่ใช่เกิดข้ึนมาจากการท้าอะไรง่าย ๆ เป็นเรื่องท่ีต้องอาศัยความเพียร แต่มีความซื่อสัตย์ เรียกว่าไม่
ท้าอะไรแบบอยากได้ผลเร็ว ๆ เขาเรียกว่า ตัดมุม หรือ Cut corner ขอให้ท้าอะไรด้วยความซื่อสัตย์ คนเขาเห็น
ความซื่อสัตย์ ตัวเองก็จะได้รับผลจากการที่มีคนเชื่อถือ 

       เง่ือนไขที ่2 คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ไม่ใช่เป็นความรู้จากต้าราเฉย ๆ แต่
เป็นความรู้ที่ได้มาจากการมีประสบการณ์ และอาศัยความรอบคอบ ระมัดระวัง พร้อม ๆ กันไปด้วย  

การพัฒนาองค์กร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค้านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท้า  ซึ่งการ
เป็นผู้น้าต้องยึด 3 หลักการ 2 เงื่อนไข ท้าให้การท้างานด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อยไปด้วยดี สนับสนุน
ส่งเสริมเกษตรกรด้ารงชีวิตด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

 
 
         
 

         นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ 
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
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คณะผูบ้ริหารสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูบ้ริหารส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

 

 

 

 

 

นายพงศกร พุฒตรง 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

นายพัลลภ แก้วใหม่ 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 1 

นายภาณุพงศ์ มังคลาด 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 1 

นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ 
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย 
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร 
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สภาเกษตรกรจังหวัดน่านและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
 

ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
       สืบเนือ่งจากรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 84(8) ประกอบ
มาตรา 303(1) ได้บัญญัติให้รัฐจัดท ากฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ 
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา       
                   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ว่าด้วยสภา
เกษตรกร โดยมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์) เป็น
ประธานกรรมการ และผู้อ านวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) เป็นกรรมการ และเลขานุการ เพื่อ ด าเนินการ 
ศึกษา และยกร่างกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ 
พ.ศ.... ซึ่งเป็นกฎหมาย ที่ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิต และ
การตลาดเพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาส าหรับเกษตรกร ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสร้างสมานฉันท์ ของเกษตรกรทั้งประเทศ ท าให้เกษตรกร มีความเข็มแข็ง และมี
การรวมตัวกัน อย่างเป็นเอกภาพ โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถจัดท าแผนแม่บท 
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ก าหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาอันแท้จริง 
รวมทั้งให้เกษตรกรได้รับ การพัฒนา ส่งเสริมให้ได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้านต่างๆในการนี้ 
ได้มีการน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกไปรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ แต่ละ
ภาค รวม 4 ภาค แล้วน าข้อมูลที่ได้ จากการรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น และได้เสนอไปยัง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ด าเนินการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย 
                 ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553       
                   ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีผู้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
รวม 9 ฉบับ คือ        

คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เสนอต่อ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 19 (สมัยวิสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2552 

นายเจริญ จรรย์โกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน กับคณะ (ปัจจุบันคือพรรคเพื่อ
ไทย) ซึ่งได้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 และได้บรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัยวิสามัญทั่วไป) 
วันพุธที่ 8 เมษายน 2552 

นายศุภชัย โพธ์สุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ ซึ่งได้เสนอต่อประธานสภา
ผู้แทนราษกร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 และได้บรรจุ ระเบียบวาระการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัยวิสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 8 เมษายน 2552 

นายขยัน วิพรหมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ ซึ่งได้เสนอต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
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ผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัยวิสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 8 
เมษายน 2552 

นายอนันต์ ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ ซึ่งได้เสนอต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 26 (สมัยวิสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 

นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ ซึ่งได้เสนอต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 28 (สมัยวิสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 

นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา กับคณะ ซึ่งได้เสนอต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 9 
กันยายน 2552 

ส าหรับ ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) นั้น คณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ และส่งให้
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนน าเสนอ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
    ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่           
9 กันยายน 2552 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ...  
 โดยที่ประชุมเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553  ทั้ง 9 ฉบับนั้น มี
หลักการเป็นไปในท านองเดียวกัน จึงเห็นควรให้น ามาพิจารณารวมกัน ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ในการนี้
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
 
หลักการ ให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เหตุผล   
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐ ต้องด าเนินการคุ้มครอง และรักษา
ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต และการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนเกษตรกรรม และรักษาผลประโยชน์
ร่วมกันของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุน การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปเพ่ือเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการ
ตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐด้านการปฏิบัติตาม นโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่ การพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ อย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของ
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รัฐธรรมนูญ ในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  หลังจากคณะรัฐมนตรีได้แถลง
หลักการ และเหตุผลแล้ว ผู้เสนอร่าง พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว รวมทั้งร่างฯ ของคณะรัฐมนตรีได้เสนอ จนครบทั้ง 9 
ฉบับ และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวางเสร็จแล้ว ที่ประชุมได้ลง
มติรับหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง 9 ฉบับ พร้อมกันไปด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 304 เสียง ไม่
ลงคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียงไม่มี และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจ านวน 36 คน เพื่อพิจารณา
โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก ในการพิจาณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ก าหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน  
 

การด าเนินการตามบทเฉพาะกาล 

 ในระยะแรก ตามบทเฉพาะกาลได้ก าหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท าหน้าที่เลขาธิการ
สภาเกษตรกรแห่งชาติและหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดท า
หน้าที่หัวหน้าส านักงานสภาจังหวัด  มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้และ
จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพ่ือให้ได้มา  ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรกส่วนรายชื่อ
เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  ให้พิจารณาจากบัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยให้เกษตรกรที่บรรลุนิติภาวะทุกคนในแต่ละครัวเรือนเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เพ่ิมเติมด้วย หลังจากนั้นผู้แทนเกษตรกรในระดับหมู่บ้านจะเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล  และผู้แทน
เกษตรกรในระดับต าบลเป็นผู้เลือกผู้แทนเกษตรกรระดับอ าเภอ โดยผู้แทนเกษตรกรระดับอ าเภอร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้เลือกประธานสภาเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อให้ประธานสภาเกษตรกรระดับจังหวัดเข้า
มาท าหน้าที่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป 
            

สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
 ในระยะแรก  ตามบทเฉพาะกาลได้ก าหนดให้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดท าหน้าที่หัวหน้า
ส านักงานสภาจังหวัด  มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้และจะต้องจัดให้มีการ
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพ่ือให้ได้มา ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก 
มาตรา ๓๑ ให้มีสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย 
  (๑) สมาชิกท่ีได้รับการเลือกตั้ง จ านวนสิบหกคน ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีจ านวนอ าเภอมากกว่า
สิบหกอ าเภอ ให้เพิ่มจ านวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจ านวนของอ าเภอ 
  (๒) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) เลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ          
ด้านเกษตรกรรม จ านวนห้าคน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 
 ให้ส านักงานจัดให้มีการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้สมาชิกตาม (๑) และการเลือกเพ่ือให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (1) 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก จังหวัดน่านได้ด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

ระดับหมู่บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เกษตรกรมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  จ านวน 37,912 ราย จาก
เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (เฉพาะหมู่บ้านที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง) จ านวน 60,755 ราย ได้ผู้แทนเกษตรกร
ระดับหมู่บ้านจ านวน 895 รายหลังจากนั้นได้ ด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับ ต าบล ในวันพุธที่ 23 
มีนาคม 2554 ได้ผู้แทนระดับต าบล จ านวน 99 คน และด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับ อ าเภอใน
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 จ านวน 15 อ าเภอ ได้ผู้แทนเกษตรกรระดับอ าเภอ จ านวน 16 คน ดังนี้ 

1. นายพงศกร  พุฒตรง   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา  
2. นายพัลลภ  แก้วใหม่   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ้านหลวง  
3. นายภาณุพงศ์ มังคลาด   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเชียงกลาง  
4. นายสมเกียรติ แก้วธรรม  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอนาหมื่น  
5. นายนพดล  ค าเขื่อน   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอสองแคว  
6. นายสวาท  พินยา   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอทุ่งช้าง  
7. นายชมพล   พรมกามินทร์  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอนาน้อย  
8. นายสมฤทธ์  ศิลป์ท้าว  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอปัว  
9. นายสมพงษ์  ใจปิง   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
10.  นายส ารวย  ผัดผล   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอภูเพียง  
11.  นายสมนึก  พิศจาร   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ่อเกลือ  
12.  นายบุญเยี่ยม นันทเพรี   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเมืองน่าน  
13.  นายมนัส  หวั่นท๊อก  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา  
14.  นายสมคิด  แก้วใส   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอแม่จริม  
15.  นายล้วน   สุทธเขต   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอสันติสุข  
16.  นายณัฏฐกิตติ์ เกตุแก้ว   ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอท่าวังผา  
และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 

ตอน พิเศษ 58 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 จากนั้นจังหวัดน่าน ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือคัดเลือก
ประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ผลการเลือกตั้ง คือ 

 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  ได้แก่ นายพงศกร พุฒตรง  
       ผูแ้ทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา  
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 1 ได้แก่ นายพัลลภ แก้วใหม่  
       ผูแ้ทนเกษตรกรอ าเภอบา้นหลวง  
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 2 ได้แก่ นายภาณุพงศ์ มังคลาด  
       ผูแ้ทนเกษตรกรอ าเภอเชียงกลาง  

 ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 5(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็น
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยต าแหน่ง ซึ่งนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 54 ง 
วันที่ 23 มีนาคม 2555 
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สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (2) 
 หลังจากได้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ตามมาตรา 31 (1) เรียบร้อยแล้ว จังหวัดน่านจึงได้
ด าเนินการจัดการคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (2) เพ่ือให้มีสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดครบถ้วนตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดน่านได้ก าหนดวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เป็นวันคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จ านวน 14 คน แยกตามความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งผู้สมัคร
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ตามมาตรา 31 (2) คือ 
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ได้แก่  นายสวย  อินนา  
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ ได้แก่   1. นายชูวิทย์  มินทะนา  
            2. นายเดชา  ศรีจรรยา 
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง ได้แก่  นายณฐกร  พุฒตรง  
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ นายเนตร  กองวี  
และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอน 
พิเศษ 125 ง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 
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อ านาจหน้าที่ 
 

สภาเกษตรกรจังหวัดมีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี ้
 

(๑)  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 
(๒)  ประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร  เกษตรกร  สถาบันวิจัย

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 
(๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  และยุวเกษตรกรใน

จังหวัด ในรูปแบบต่าง ๆ 
(๔)  เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือบูรณาการเป็นแผน

แม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
(๕)  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  การฝึกอบรม  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและ

ยุวเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
(๖)  เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตรกรรม

รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
(๗)  ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 
(๘)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการใด ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙)  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 
 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
 

(๑)  รับผิดชอบงานด้านธุรการ และท าหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 
(๒)  รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
(๓)  ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร  และองค์กรเกษตรกร  ได้ทราบถึงนโยบาย  แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัด และการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
(๔)  จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้

เกี่ยวกับการผลิต  ผลผลิต  การแปรรูป  ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม  รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(๕)  ประสานการด าเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๖)  จัดท ารายงานประจ าปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 
(๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
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โครงสรา้งองคก์ร 

ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางล าพูล   โชติธนธิติศักดิ ์
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

พ.จ.อ. สุริยัน  ปันชัย 

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร 

นายธีระพันธ์  รุณตัน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นางทิพธิวา  แข่งขัน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวศิรินทรา  ศรีปัญญา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายอนุกุล กองแก้ว 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

นางอัมรา วงศ์เป็ง 
แม่บ้านประจ าส านักงานฯ 

นายพล ดีประสม 
คนงานทั่วไป 

นางล าพูล   โชติธนธิติศักดิ ์
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

นางล าพูล   โชติธนธิติศักดิ ์
รักษาการแทนหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนฯ 

พ.จ.อ. สุริยัน  ปันชัย 

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนประเมินผลฯ 

ฝ่ายอ านวยการ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ส่วนประเมินผลและก ากับการ
บริหารจัดการที่ด ี
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สมาชิก/อตัราก าลงั 

สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายพงศกร พุฒตรง 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา 

นายพัลลภ แก้วใหม ่
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 1 

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ้านหลวง 

นายภาณุพงศ์ มังคลาด 
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 2 

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเชียงกลาง 

นายมนัส หวั่นท๊อก 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา 

นายชมพล พรมกามินทร ์
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 ิ

นายส ารวย  ผัดผล 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอภูเพียง 

นายสมนึก พิศจาร 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ่อเกลือ 

นายสมคิด แก้วใส 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอแม่จริม 

นายล้วน สุทธเขต 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอสันติสุข 

นายบุญเย่ียม นันทเพร ี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเมือง 

นายศักดิ์ ล าค า 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอท่าวังผา 

นายสวย อินนา 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช 

นายเดชา ศรีจรรยา 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว ์

นายณฐกร พุฒตรง 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง 

นายชูวิทย์  มินทะนา 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว ์

นายเนตร  กองว ี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่น  ๆ
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5. แผนงาน/โครงการ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.55-เม.ย.56) 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ประเภทงบประมาณ กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ(ต.ค.56-เม.ย.56) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

งบบุคลากร งบบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน จ านวน 6 คน         835,000 สกจ.น่าน  

 
 

งบด าเนินงาน 
 
 

ค่าเบี้ยเล้ียง/ที่พัก/ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ 
ให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงาน 
จ านวน 5 เดือน 

       996,050 สกจ.น่าน  

ค่าเช่าส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน เดือนละ 20,000 บาท จ านวน 5 เดือน        100,000 สกจ.น่าน  

ค่าเบี้ยประชุมสภาเกษตรกร
จังหวัด/คณะท างาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด จ านวน 21 คน และค่าเบี้ยประชุม
คณะท างาน 

       713,250 สกจ.น่าน  

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
จ านวน 1 เครื่อง        25,000 สกจ.น่าน  

ค่ารับรองการจัดประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการจัดประชุม  
จ านวน 15 ครั้ง        86,310 สกจ.น่าน  

ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า 
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 6 เดือน        60,000 สกจ.น่าน  

ค่าวัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ สมุด 
ดินสอ ปากกา ฯลฯ จ านวน 5 เดือน        50,000 สกจ.น่าน  

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
 จ านวน 4 เดือน        28,000 สกจ.น่าน  

ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
       40,000 สกจ.น่าน  

ค่าจ้างติดฟิล์มกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังฟิล์มติดกระจก จ านวน  
38 ตรม. (เนื่องจากเป็นกระจกใสสามารถมองเห็น
จากภายนอกได้ และมีแสงแดดสะท้อน) 

       16,000 สกจ.น่าน  

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ าดื่ม  
ถังน้ า ไม้กวาด ไม้ถู กระดาษทิชชู่  ฯลฯ        5,000 สกจ.น่าน  

ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น กระดาน
ประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฟิวเจอร์บอร์ด         15,700 สกจ.น่าน 
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ประเภทงบประมาณ กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ(ต.ค.56-เม.ย.56) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

งบด าเนินงาน 

ค่าวัสดุไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ สตาร์
เตอร์ บัลลาตล์ ปลั๊กพ่วง สวิตส์ เป็นต้น 

       5,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกพิมพ์ เม้าท์ 
คีบอร์ด แผ่นซีดี ทรัมไดร์ ฯลฯ 

       10,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง บัวรดน้ า 
จอบ เสียม บุ้งกี๋ มีด พร้า ฯลฯ 

       5,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงทรัพย์สิน 
ของส านักงาน 

       5,000 สกจ.น่าน 
 

ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับหนังสือพิมพ์ วันละ 2 ฉบับ  
และวารสารอื่น ๆ 

       4,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงาน
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

       12,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน 
ประจ าส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจ า
ส านักงาน จ านวน 4 เดือน 

       28,000 สกจ.น่าน 
 

งบลงทุน ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิดอาคาร
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด อาคารส านักงาน        20,000 สกจ.น่าน 
 

รวมทั้งสิ้น 3,059,310  
 

 

              ลงช่ือ    
               (นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์)  
              หัวหน้าส านกังานสภาเกษตรกรจังหวัดนา่น  
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (พ.ค.56-ก.ย.56) 
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 

ประเภท
งบประมาณ 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 
(พ.ค.56-ก.ย.56) งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบบุคลากร งบบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน จ านวน 6 คน      775,000 สกจ.น่าน  

 
 

งบด าเนินงาน 
 
 

ค่าเบี้ยเล้ียง/ที่พัก/ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ให้กับสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดและพนักงาน จ านวน 5 เดือน 

     290,000 สกจ.น่าน  

ค่าเช่าส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
เดือนละ 20,000 บาท จ านวน 5 เดือน 

     100,000 สกจ.น่าน  

ค่าเบี้ยประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด/
คณะท างาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
จ านวน 21 คน และค่าเบี้ยประชุมคณะท างาน 
 

     570,000 สกจ.น่าน  

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
จ านวน 1 เครื่อง 

     16,050 สกจ.น่าน  

ค่ารับรองการจัดประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการจัดประชุม  
 

     31,000 สกจ.น่าน  

ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการไปรษณีย์  
 

     47,000 สกจ.น่าน  

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
  

     35,000 สกจ.น่าน  

ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน  
ประจ าส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจ าส านักงาน       35,000 สกจ.น่าน  

ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงานส านักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

     2,000 สกจ.น่าน  

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภา
เกษตรกรแห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ      99,140 สกจ.น่าน 

 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เกษตรกรและพนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก 
สภาเกษตรกรและพนักงาน      180,000 สกจ.น่าน 
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ประเภท
งบประมาณ 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 
(พ.ค.56-ก.ย.56) งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอยอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยอื่น ๆ เช่นค่าวารสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าใช้สอยอื่น ๆ  

     20,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าวัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา 
ฯลฯ  

     35,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ าดื่ม ถังน้ า ไม้กวาด  
ไม้ถูพื้น กระดาษทิชชู่  ฯลฯ 

     11,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น กระดานประชาสัมพันธ์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายไวนิล เป็นต้น 

     45,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกพิมพ์ เม้าท์ คีบอร์ด แผ่น
ซีดี ทรัมไดร์ ฯลฯ 

     18,701.84 สกจ.น่าน 
 

ค่าวัสดุหล่อลื่นและเชื้อเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหล่อลื่นและน้ ามันเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน
เครื่องยนต์ น้ ามันเชื้อเพลิง 

     12,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าวัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้า วัสดุอื่น      10,000 สกจ.น่าน 
 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงทรัพย์สินของส านักงาน      10,000 สกจ.น่าน 
 

โครงการจัดประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการกลุ่มสภาเกษตรกร
จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 2 
 

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัด
ภาคเหนือ 17 จังหวัด จ านวน 1 ครั้ง      - 

สกจ.น่าน และ
กลุ่มสภา

เกษตรกรจังหวัด
ภาคเหนือ 

งบประมาณจาก
ค่าลงทะเบียน
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา ฯ 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
(การเพาะปลูกพืชแข็งแรงต้นทุนต่ า) 

จัดฝึกอบรมเกษตรกร โดยการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน      - 

สกจ.น่าน 
ร่วมกับ อบต.

ตาลชุม 

 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 
ของกลุ่มยุวเกษตรกร 

ส่งเสริมอาชีพ ภายใต้โครงการ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ร่วมกับโรงเรียนตาลชุมวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

     - 

สกจ.น่าน 
ร่วมกับโรงเรียน
ตาลชุมพิทยาคม 

อบจ.น่าน 

 

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
ลดภาวะมลพิษ และอุทกภัยจังหวัด
น่าน 

ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ยางพารา) ร่วมกับ  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร      - 

สกจ.น่าน 
ร่วมกับ ธกส. 
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ประเภท
งบประมาณ 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(พ.ค.56-ก.ย.56) งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
(โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ โซฟา เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
 (โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ โซฟา เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)      272,480 สกจ.น่าน 

 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทย ุ
 (เครื่องเสียงห้องประชุม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ  
(เครื่องเสียงห้องประชุม) 

     53,400 สกจ.น่าน 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร ่
 (เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร ่
 (เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์) 

     35,500 สกจ.น่าน 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ 
และเครื่องส ารองไฟ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  
และเครื่องส ารองไฟ) 

     38,390 สกจ.น่าน 
 

รวมทั้งสิ้น 2,739,661.84 

               
                 

              ลงช่ือ   
               (นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์)  
              หัวหน้าส านกังานสภาเกษตรกรจังหวัดนา่น  
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6. งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ประเภท

งบประมาณ 
รายจ่าย 

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณป ีพ.ศ. 2556 ( ต.ค.55 – เม.ย.56 ) 

  ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 รวม 

งบ
บุคคลากร 

งบบุคคลากร 
แผน - 60,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 835,000.00 

ผล - 60,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 835,000.00 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าเบ้ียเลี้ยง/ที่พัก/
ยานพาหนะ 

แผน - - 40,000.00 202,486.00 251,188.00 251,188.00 251,188.00 996,050.00 

ผล - - - 34,338.00 18,222.00 38,110.00 14,189.00 104,859.00 

ค่าเช่าส านักงาน 
แผน - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 

ผล - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 

ค่าเบ้ียประชุมสภา
จังหวัด/คณะท างาน 

แผน - 107,500.00 107,500.00 124,560.00 124,560.00 124,560.00 124,570.00 713,250.00 

ผล - - - 217,950.00 107,500.00 102,500.00 107,500.00 535,450.00 

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

แผน - - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 

ผล - - - 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 12,840.00 

ค่ารับรองการจัด
ประชุม 

แผน - 
 

17,262.00 17,262.00 17,262.00 17,262.00 17,262.00 86,310.00 
ผล - - - - 3,045.00 2,730.00 - 5,775.00 

ค่าสาธารณูปโภค 
แผน - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 

ผล - 1,357.63 3,281.64 2,931.01 4,208.83 5,242.19 3,971.86 20,993.16 

ค่าวัสดุส านักงาน 
แผน - - 4,000.00 28,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 50,000.00 

ผล - - - 30,743.00 - - 3,413.00 34,156.00 

ค่าจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไป 

แผน - - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28,000.00 

ผล - - - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 
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ประเภท

งบประมาณ 
รายจ่าย 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ( ต.ค.55 – เม.ย.56 ) 

ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่ารับวารสาร 
สิ่งพิมพ์ 

แผน  -  -  - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 

ผล -   -  - 400.00 520.00 360.00 1,400.00 2,680.00 

ค่าปฎิบัติงาน
ล่วงเวลา 

แผน -   -  - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00 

ผล  -  -  - -  -  -   -  - 

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน
ประจ าส านักงาน 

แผน -   - -  7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28,000.00 
ผล  - -  - 4,199.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 25,199.00 

งบลงทุน ค่าติดต้ังกล้องวงจร
ปิดอาคารส านักงาน 

แผน  -  -  - 20,000.00  -  -  - 20,000.00 

  ผล  -  -  - 19,700.00 -   -  - 19,700.00 

 รวมทั้งสิ้น  
แผน - 177,500.00 358,762.00 651,308.00 628,710.00 622,010.00 621,020.00 3,059,310.00 

ผล - 61,357.63 178,281.64 513,232.01 363,555.83 344,952.19 328,938.86 1,790,318.16 
 
 

              ลงช่ือ    
               (นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์)  
              หัวหน้าส านกังานสภาเกษตรกรจังหวัดนา่น  
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (พ.ค. 56 – ก.ย. 56) 
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 
ประเภท

งบประมาณ 
รายจ่าย  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณป ีพ.ศ. 2556 ( พ.ค.56 – ก.ย.56 ) 

 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวม 

งบ
บุคคลากร 

งบบุคคลากร 
แผน 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 775,000.00 
ผล 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 775,000.00 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าเบ้ียเลี้ยง/ที่พัก/ยานพาหนะ 
แผน 40,000.00 80,000.00 60,000.00 90,000.00 20,000.00 290,000.00 
ผล 39,044.00 86,120.00 58,139.00 88,092.00 14,542.00 285,937.00 

ค่าเช่าส านักงาน 
แผน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 
ผล 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 

ค่าเบ้ียประชุมสภาจังหวัด/
คณะท างาน 

แผน 110,000.00 110,000.00 110,000.00 120,000.00 120,000.00 570,000.00 
ผล 102,500.00 119,350.00 115,000.00 102,500.00 121,750.00 561,100.00 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
แผน 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 16,050.00 
ผล 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 -  12,840.00 

ค่ารับรองการจัดประชุม 
แผน 3,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 31,000.00 
ผล 2,835.00 8,505.40 2,940.00 2,835.00 5,250.00 22,365.40 

ค่าสาธารณูปโภค 
แผน 7,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 47,000.00 
ผล 6,637.29 9,108.57 7,275.77 6,531.69 7,483.24 37,036.56 

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 
แผน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 35,000.00 
ผล 7,000.00 7,000.00 7,000.00 4,666.00 7,000.00 32,666.00 

ค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ า
ส านักงาน 

แผน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 35,000.00 
ผล 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 35,000.00 
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ประเภท
งบประมาณ 

รายจ่าย  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณป ีพ.ศ. 2556 ( พ.ค.56 – ก.ย.56 ) 

 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 
แผน  - -  1,000.00 1,000.00 -  2,000.00 
ผล  - -  - -  - 0.00 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภา
เกษตรกรแห่งชาติ 

แผน -   - 99,140.00  -  - 99,140.00 
ผล  - -  45,000.00 54,140.00  - 99,140.00 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรและ
พนักงานส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน 

แผน  - -   - 180,000.00  - 180,000.00 

ผล - - - - 116,200.00 116,200.00 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 
แผน 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 20,000.00 

ผล 5,760.00 780.00 780.00 780.00 1,600.00 9,700.00 

ค่าวัสดุส านักงาน 
แผน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 35,000.00 

ผล  - 8,183.00 - 5,650.00 15,355.00 29,188.00 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
แผน  - 5,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 11,000.00 

ผล  - 3,995.00 - -  1,165.00 5,160.00 

ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 
แผน  - 30,000.00 15,000.00 -  -  45,000.00 

ผล  - -  -  6,500.00  - 6,500.00 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
แผน  - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,701.84 18,701.84 

ผล  - 4,700.00 -  -  8,740.00 13,440.00 
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ประเภท
งบประมาณ 

รายจ่าย  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณป ีพ.ศ. 2556 ( พ.ค.56 – ก.ย.56 ) 

 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าวัสดุหล่อลื่นและเชื้อเพลง 
แผน  -  - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 

ผล  -  - -  -  -  0.00 

ค่าวัสดุอื่นๆ 
แผน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 

ผล -   -  -  -  - 0.00 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
แผน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 

ผล  - -  -  -   - 0.00 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน (โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ 
โซฟา เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ) 

แผน 232,480.00 -   - 40,000.00 -  272,480.00 

ผล 232,480.00  - -  33,500.00 -  265,980.00 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทย ุ 
(เครื่องเสียงห้องประชุม) 

แผน 53,400.00 -   -  - -  53,400.00 

ผล 53,400.00  - -  -   - 53,400.00 

ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร ่
 (เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์) 

แผน -  23,000.00 -  12,500.00  - 35,500.00 

ผล  - 23,000.00 -  12,500.00  - 35,500.00 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์  
และเครื่องส ารองไฟ) 

แผน  - 38,390.00 -   - -  38,390.00 

ผล - 38,390.00 - - - 38,390.00 

 รวมทั้งสิ้น  
แผน 653,090.00 515,600.00 519,350.00 677,710.00 373,911.84 2,739,661.84 
ผล 434,866.29 494,341.97 421,344.77 502,904.69 481,085.24 2,534,542.96 

 

              ลงช่ือ    
               (นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์)  
              หัวหน้าส านกังานสภาเกษตรกรจังหวัดนา่น  
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

            

      
   

รายละเอียด 
 

บาท 
สินทรัพย์  

   
 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
   

  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (รายละเอียด 1) 

 
            242,987.03  

  
ลูกหนี้ระยะสั้น 

  
                        -    

  
รายได้ค้างรับ 

  
               1,189.41  

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (รายละเอียด 2) 

 
              25,597.00  

 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
                269,773.44  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

   
  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (รายละเอียด 3) 
 

            275,155.91  

  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

  
                        -    

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

  
                        -    

 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  
                275,155.91  

รวมสินทรัพย์ 
  

                544,929.35  

      หนี้สินและส่วนของทุน 
   

 
หนี้สินหมุนเวียน 

   
  

เจ้าหนี้ระยะสั้น (รายละเอียด 4) 
 

                        -    

  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (รายละเอียด 5) 

 
               9,939.37  

  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รายละเอียด 6) 

 
              17,364.00  

 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  
                   27,303.37  

 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

   
  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
  

                                  -    

 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

  
                                  -    

 
รวมหนี้สิน 

  
                   27,303.37  

ส่วนของทุน 
  

  

  
ทุน 

  
                        -    

  
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

  
            517,625.98  

  
รวมส่วนของทุน 

  
                517,625.98  

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 
  

                544,929.35  
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 
          (หน่วย : บาท) 

      
   

เดือนปัจจุบัน 
 

สะสมต้นปีถึงปัจจุบัน 
รายได้จากการด าเนินงาน 

    
 

รายได้เงินจัดสรรจาก สกช. 
 

              47,180.00  
 

         4,570,920.00  

 
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน 

 
                        -    

 
                        -    

 
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน 

 
               1,189.41  

 
               6,350.64  

 
รายได้จากการรับบริจาค 

 
                        -    

 
                        -    

 
รายได้อื่น 

 
                        -    

 
                        -    

 
รวมรายได้  

 

                   
48,369.41  

 

             
4,577,270.64  

   
  

 
  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
    

 
ค่าใช้จ่ายโครงการ 

 
                        -    

 
                        -    

 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

 
            155,000.00  

 
         1,610,000.00  

 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 

 
                        -    

 
                        -    

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 
            130,742.00  

 
            586,136.00  

 
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค 

 
            205,282.69  

 
         1,841,334.57  

 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

 
               5,216.37  

 
              22,174.09  

 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

 
                        -    

 
                        -    

 
ค่าใช้จ่ายอื่น 

 
                        -    

 
                        -    

 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

                
496,241.06  

 

             
4,059,644.66  

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
 

               
(447,871.65) 

 

                
517,625.98  
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

รายงานการรับ - จ่ายเงิน 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

            (หน่วย : บาท) 

       
    

เดือนปัจจุบัน 
 

ต้นปีจนถึงปัจจุบัน 

       
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด 

  
722,523.85 

 
- 

รายรับ : 
      

 
รายรับเงินจัดสรรจาก สกช. 

  
47,180.00 

 
4,570,920.00 

 
รายรับจากดอกเบี้ย 

  
- 

 
5,161.23 

 
รายรับอื่น 

  
- 

 
- 

รวมรายรับ 
   

47,180.00 
 

4,576,081.23 

       รายจ่าย : 
      

 
รายจ่ายบุคลากร 

  
155,000.00 

 
1,610,000.00 

 
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 

  
121,750.00 

 
1,096,550.00 

 
ค่าใช้สอย 

  
206,468.08 

 
1,030,201.48 

 
ค่าวัสดุ 

  
25,260.00 

 
201,460.00 

 
ค่าสาธารณูปโภค 

  
10,005.74 

 
58,029.72 

 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  
- 

 
328,620.00 

 
รายจ่ายอื่น 

  
- 

 
- 

รวมรายจ่าย 
  

518,483.82 
 

4,324,861.20 

เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด 
  

251,220.03 
 

251,220.03 

       
       เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด ประกอบด้วย 

     
 

เงินสด 
  

                             -    
  

 
เงินสดย่อย 

  
                             -    

  
 

เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ 
  

                316,045.09  
  

 
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน 

  
                 (73,058.06) 

  
 

เงินทดรองจ่าย 
  

                  25,597.00  
  

 

หัก เงินรับฝาก (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงิน
ประกันซอง/สัญญา) 

 
                 (17,364.00) 

  

    
251,220.03 
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

รายงานงบประมาณคงเหลือ 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

                  

         

  
 งบประมาณ  

 
 เกิดขึ้นจริง  

  
 ที่ได้รับอนุมัติ  

 
 สะสมยกมา  

 
 เดือนน้ี  

 
 สะสมยกไป  

รายรับ 
       

 
รายได้เงินจัดสรรจาก สกช. 

   
4,570,920.00  

 

   
4,523,740.00  

 

       
47,180.00  

 

   
4,570,920.00  

 
รวมรายรับ 

    
4,570,920.00  

 

    
4,523,740.00  

 

          
47,180.00  

 

    
4,570,920.00  

         รายจ่าย 
       

 

รายจ่ายบุคลากร    
1,455,000.00  

      
155,000.00  

    
1,610,000.00  

 

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน       
974,800.00  

      
121,750.00  

    
1,096,550.00  

 

ค่าใช้สอย        
858,609.40  

      
174,802.08  

    
1,033,411.48  

 

ค่าวัสด ุ        
176,200.00  

        
25,260.00  

      
201,460.00  

 

ค่าสาธารณูปโภค          
50,546.48  

        
14,212.61  

        
64,759.09  

 

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  

     
328,620.00  

 
                  -    

 

     
328,620.00  

 
รายจ่ายอื่น 

  
                  -    

 
                  -    

 

                  -    

 
รวมรายจ่าย 

                         
-    

 

    
3,843,775.88  

 

        
491,024.69  

 

    
4,334,800.57  

 
รายรับสูง(ต่ า)กว่ารายจ่าย 

    
4,570,920.00  

 

        
679,964.12  

 

      
(443,844.69) 

 

        
236,119.43  
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 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

          (หน่วย : บาท) 

      1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    

 
เงินสด 

  
                        -    

 
เงินฝากออมทรัพย ์

   

  
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ KTB (507-0-93737-5) 

  
            316,045.09  

 
เงินฝากกระแสรายวัน 

   

  
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน KTB (507-6-05704-0) 

  
             (73,058.06) 

  
รวม 

  

                
242,987.03  

2. สินทรัพย์หมุนเวียน    

  
เงินทดรองจ่าย 

  
              25,597.00  

  
วัสดุคงเหลือ 

  
                        -    

  
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 

  
                        -    

  
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น 

  
                        -    

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

  
                        -    

  
รวม 

  
              25,597.00  

3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ    

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

  
204,130.00  

  

  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    
13,676.58  

 
            190,453.42  

  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ

      
8,000.00  

  

  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ         556.72  

 
               7,443.28  

  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่

    
55,200.00  

  

  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่

      
4,570.91  

 
              50,629.09  

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

    
30,000.00  

  

  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

      
3,369.88  

 
              26,630.12  

  
สุทธ ิ

  

                
275,155.91  
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4. เจ้าหน้ีระยะสั้น    

  
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ 

  
                        -    

  
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 

  
                        -    

  
เจ้าหนี้อ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ 

  
                        -    

  
เจ้าหนี้อ่ืน-บุคคลภายนอก 

  
                        -    

  
รวม 

  
                        -    

      5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

  
เงินเดือนค้างจ่าย 

  
                        -    

  
ค่าเช่าค้างจ่าย 

  
               3,210.00  

  
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 

  
               6,729.37  

  
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง ภ.ง.ด. 1 

  
                        -    

  
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง ภ.ง.ด. 3 

  
                        -    

  
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง ภ.ง.ด. 53 

  
                        -    

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย 

  
                        -    

  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 

  
                        -    

  
รวม 

  
               9,939.37  

      6. หน้ีสินหมุนเวียน    

  
รายได้รับล่วงหน้า 

  
                        -    

  
เงินประกันสัญญา 

  
              17,364.00  

  
เงินประกันผลงาน 

  
                        -    

  
เงินประกันอ่ืน 

  
                        -    

  
เงินมัดจ ารับ 

  
                        -    

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

  
                        -    

  
รวม 

  
              17,364.00  
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

           (หน่วย : บาท)  

      
ยอดคงเหลือตามบัญชี 

  

                 
(73,058.06) 

บวก เช็คที่ผู้รับยังไม่น าไปขึ้นเงิน 
   

  
เช็คเลขท่ี 0643023  ลงวันท่ี 23 กันยายน  2556                3,180.00  

  

  
เช็คเลขท่ี 0643031  ลงวันท่ี 30 กันยายน  2556                6,930.00  

  

  
เช็คเลขท่ี 0643032  ลงวันท่ี 30 กันยายน  2556                6,930.00  

  

  
เช็คเลขท่ี 0643033  ลงวันท่ี 30 กันยายน  2556               19,800.00  

  

  
เช็คเลขท่ี 0643034  ลงวันท่ี 30 กันยายน  2556                1,675.50  

  

  
เช็คเลขท่ี 0643035  ลงวันท่ี 30 กันยายน  2556                   500.00  

  

  
เช็คเลขท่ี 0643036  ลงวันท่ี 30 กันยายน  2556                   300.00  

  

  
เช็คเลขท่ี 0643037  ลงวันท่ี 30 กันยายน  2556                1,039.50  

  

  
เช็คเลขท่ี 0643038  ลงวันท่ี 30 กันยายน  2556                7,106.06  

  

  
เช็คเลขท่ี 0643039  ลงวันท่ี 30 กันยายน  2556               25,597.00  

 
              73,058.06  

     

                                  
-    

หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
  

                        -    

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  

                                  
-    

      
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร A/C  507-6-05704-0 

  

                                  
-    
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
        รายงานลูกหน้ีเงินยืมทดรองคงค้าง 
        ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
        

          

หน่วย :
บาท 

วันที่ยืม เลขที่ใบยืม ผู้ยืม วัตถุประสงค์ในการยืม จ านวนเงิน ก าหนด จ าแนกตามระยะเวลาที่ค้าง 

     
ส่งคืน ยังไม่ถึงก าหนด 

ไม่เกิน 
1 เดือน 

เกิน 
1 เดือน 

เกิน 
2 เดือน 

เกิน 
3 เดือน 

30 ก.ย. 
56 

11/2556 พ.จ.อ.สุริยัน  ปันชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน 25,597.00 
30 ต.ค. 

56 
25,597.00 

        

      เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัติงานปี  2557               

      และติดตามประเมินผล ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี               

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

      รวม 
   
25,597.00  

 

 
25,597.00            -              -              -              -    
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ส่วนท่ี 2 
 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ 2556  

1. การจัดท าข้อมูลเชิงนโยบาย (รวมการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย และท่ีเกี่ยวข้อง)  

1.1 ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา 

 1. ประชุมคณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาผลผลิตล าไยจังหวัดน่าน  
  สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา
ผลผลิตล าไย เพื่อด าเนินการศึกษาสภาพปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาการผลิตล าไยจังหวัดน่าน ในเชิง
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาผลผลิตล าไย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง
ประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ซึ่งได้ก าหนดร่างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาล าไยจังหวัดน่าน ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าในการผลิตล าไยคุณภาพดีที่สุดในโลก  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
แนวทางท่ี 1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับในส่วนขอ ง ภาครัฐ เกษตรกร และ    

ผู้ประกอบการ  
แนวทางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ตั้งแต่

กระบวนการต้นน้ าถึงปลายน้ า  
แนวทางท่ี 3 แนวทางการสร้างและพัฒนายุวเกษตรกรเพ่ือเป็น

เกษตรกรมืออาชีพรุ่นใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสภาบันการศึกษา 

แนวทางท่ี 4 แนวทางจัดสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนายุวเกษตรกรให้มีความม่ันคงใน
อาชีพเกษตรกร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป 
แนวทางท่ี 1 แนวทางพัฒนาระบบฐานข้อมูลล าไย  
แนวทางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพล าไย  
แนวทางท่ี 3 การผลิตล าไยตลอดทั้งปี  
แนวทางท่ี 4 พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร วิสาหกิจ และภาคี

เครือข่าย)  
แนวทางท่ี 5 สร้างเกษตรกรเพ่ือเป็นผู้จัดการสวนอย่างมืออาชีพ (Smart Famer) เช่น ทีมตัดแต่งก่ิง 

ทีมบรรจุหีบห่อ ทีมตัดแต่งช่อดอก  
แนวทางท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยของเกษตรกร  
แนวทางท่ี 7 ส่งเสริมพัฒนาเตาอบล าไยแบบประหยัด  
แนวทางท่ี 8 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหรือการเข้าหาแหล่งเงินทุน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดภายในประเทศ 
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดนอกแหล่งการผลิต  
แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ภายในประเทศกับภาคเอกชน  
แนวทางท่ี 3  พัฒนาเครือข่ายระบบการตลาดและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางท่ี 4  ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณประโยชน์ล าไยไทย และผลิตภัณฑ์ล าไยด้านสุขภาพ

ภายในประเทศ  
แนวทางท่ี 5  ท าวิจัยผลกระทบของผู้ประกอบการจากต่างประเทศ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดส่งออก 
แนวทางท่ี 1 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณประโยชน์ล าไยไทย แล ะผลิตภัณฑ์ล าไยด้านสุขภาพใน

ต่างประเทศ  
แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบ การส่งออก การน าเข้า  
แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครือข่ายการส่งออก และระบบโลจิสติกส์  

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกของคนไทยให้สามารถแข่งขัน กับผู้ประกอบการจาก
ต่างประเทศได้  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือพัฒนาล าไยและระบบบริหารจัดการล าไย  
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนสมาชิก  

  

2. ประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
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สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จัดประชุม คณะท างานแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน  ตามค าสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ที่  12/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 
ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้รับหนังสือจากสมาคมผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน เพ่ือให้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่านตกต่ า 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาเกษตรกรจังหวัดน่านจึง
ประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2556 เพ่ือ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 25556              
ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งนี้ได้ เชิญผู้แทนจากส านักงานเกษตร
จังหวัดน่าน ผู้แทนสมาคมผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะท างานฯ ในครั้งนี้ด้วย  และท่ีประชุม
คณะท างานแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอ
ต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดังนี้ 

มาตรการระยะสั้น 

1. เสนอให้มีการก าหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 
1.1   ความชื้น ไม่เกิน  30 %  รับซื้อ ราคา กิโลกรัมละ 8 บาท 

           1.2   ความชื้นไม่เกิน 14.5 % รับซื้อ ราคา กิโลกรัมละ  10  บาท 
2. เสนอให้มีการขยายห้วงเวลารับซื้อ ไปถึง วันที่ 30 เมษายน  2557  
3. เสนอให้มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
                            3.1 ต้องได้รับการรับรองจาก ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ 
                            3.2 ต้องก าหนดระยะเวลาในการท าประโยชน์จากที่ดินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3.3 ต้องจ ากัดจ านวนพื้นที่ในการขึ้นทะเบียนรายละ ไม่เกิน  50  ไร่  
4. เสนอให้ขยายปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จาก 25 ตัน เป็น 50 ตัน ต่อราย 
5. เสนอขอให้รัฐบาลลดการน าเข้า ข้าวโพด และสินค้าท่ีทดแทนข้าวโพด เพื่อให้

ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ  
 

มาตรการระยะยาว 
1. เสนอให้รัฐบาลจัดท าการถือครองที่ดินให้ชัดเจน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน และใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาเป็นเครื่องมือด าเนินการ เพื่อปูองกัน
การบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือปลูกข้าวโพดเพ่ิมเติม 

2. เสนอให้รัฐบาลควบคุมราคาปัจจัยการผลิต เช่นปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ เพื่อ
ลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จังหวัดน่าน  สภาเกษตรกรจังหวัดน่านจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน      
ต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน ต่อไป 
 



30 
 

2. การพัฒนาแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ 

2.1 การแก้ไขปัญหา 

1. จัดประชุมเสวนา ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไย อ าเภอเชียงกลาง เพื่อแก้ไขและ
พัฒนาคุณภาพล าไย 

   วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและหัวหน้าส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมเวทีเสวนากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไย อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพ่ือศึกษา
ปัญหา ด้านคุณภาพ ราคา การตลาด  และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาล าไยจังหวัดน่าน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ท าให้ได้
ทราบถึงปัญหาของเกษตรกรชาวสวนล าไยว่ามีปัญหาเรื่องการตลาด เกษตรกรถูกพ่อค้าคนกลาง ในท้องถิ่นเอา
เปรียบโดยการกีดกันพ่อค้าจากต่างถ่ินเข้ารับชื้อผลผลิต ล าไย เพ่ือจะสามารถ ก าหนด ราคาผลผลิตได้ เอง             
สภาเกษตรกรจังหวัดน่านจึงได้หาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการติดต่อประสานงานกับพ่อค้าจากต่างประเทศเพ่ือมา
รับชื้อผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนล าไยโดยตรง เพ่ือเป็นการพยุงราคาผลผลิตล าไยให้สูงขึ้น และเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพการผลิตล าไยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะท า
ให้เกษตรกรชาวสวนล าไยขายผลผลิตในราคาสูงขึ้นในอนาคต  
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สรุปประเด็นเวทีเสวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

คุณภาพ 
1. เกษตรกรเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพท่าให้ราคาตกต ่า 
2. ร้อยละ 95 % ของเกษตรกรอ่าเภอเชียงกลางเก็บล่าไยแบบร่วงเพื อน่าไปร่อนตามจุดรับชื้อเพราะ

ความต่างของราคาไม่ห่างกันมากนัก และใช้เวลาในการเก็บน้อยท่าให้ประหยัดต้นทุนแต่ท่าให้
ล่าไยไม่มีคุณภาพ (การเก็บล่าไยแบบร่วงนี้พ่อค้าจะส่งไปท่าล่าไยอบแห้งอย่างเดียว) 

3. เกษตรกรเร่งเก็บผลผลิตล่าไยในต้นฤดู เพราะเห็นว่ามีราคาสูงแต่ล่าไยยังไม่สุกท่าให้ไม่ได้คุณภาพ 

ราคา 
1. ราคาไม่มีความแน่นอนเนื องจากพ่อค้าในท้องถิ นกดราคา แต่พ่อค้าต่างถิ นให้ราคาที แพงกว่า  
2. ราคาที ไม่คงที ข้ึนเร็วลงเร็วท่าให้เกษตรกรเร่งเก็บผลผลิต 
3. ปัญหาการรับทราบข้อมูลเรื องราคาช้าเกินไป 
4. ไม่มีการแบ่งเขตเก็บผลผลิตท่าให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของผลผลิตที จุดรับชื้อท่าให้เกิดการกด

ราคาจากพ่อค้า 

ตลาด 
1. ปัญหาการตลาดที ไม่แน่นอน 
2. ปัญหาพ่อค้าคนกลางจากต่างถิ นถูกกีดกันจากพ่อค้าในพื้นที ท่าให้ไม่มีการแข่งขันในเรื องราคา  
3. จุดรับชื้อแต่ละจุดราคาแตกต่างกันท่าให้มีปัญหาการน่าผลผลิตไปขาย เช่นจุดที รับชื้อในราคาที 

แพงกว่าอยู่ไกลเกษตรกรบางรายไม่มีรถบรรทุกผลผลิตไปขาย 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ให้ความรู้เรื องการดูและรักษาและพัฒนาคุณภาพล่าไยแก่เกษตรกรในพ้ืนที  
2. การรวมกลุ่มกันขายผลผลิตเพื อจะได้มีอ่านาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง  
3. คิดราคาต้นทุนการผลิตล่าไย เพื อจะน่าไปก่าหนดราคาชื้อขายที เป็นมาตรฐาน  
4. ก่าหนดและควบคุมการเก็บผลผลิตแบบเป็นโซนเพื อไม่ให้เกษตรกรเร่งเก็บผลผลิตเมื อยังไม่ถึง

เวลา และลดปัญหาการกระจุกตัวของผลผลิต หลีกเลี ยงการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
5. สร้างโรงเก็บผลไม้ห้องเย็นเพื อเก็บล่าไยในช่วงล่าไยล้นตลาด และเพื อรักษาไว้ขายในรูปแบบล่าไยสด  

 

วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  

จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มล่าไย อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื อรวมกันขายผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การตั้งกลุ่ม เพื อแก้ไขปัญหาการเก็บผลผลิตล่าไยที ไม่มีคุณภาพแก่เกษตรกร(เก็บผลผลิตก่อนเวลา) โดยสมาชิก
กลุ่มต้องยอมรับเงื อนไขของกลุ่มโดยการตรวจสอบจากคณะกรรมการกลุ่มหรืออาสาเกษตรประจ่าหมู่บ้านว่า
ถึงเวลาเก็บหรือยังเพื อสร้างคุณภาพและความมั นใจให้แก่พ่อค้าที รับชื้อ 
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2. คณะท างานติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน กรณี ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับคณะท างานติดตามการแก้ไข

ปัญหาที่ดินท ากิน กรณี ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบพื้นท่ีกรณีมี
การบุกรุกปุาสงวนของเกษตรกรเพื่อท าการเกษตร กับเจ้าหน้าที่จากอ าเภอเมืองน่าน จังหวัดทหารบกน่าน 
ต ารวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ปุาไม้จังหวัดน่าน ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเมืองน่าน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน และประชุมคณะท างาน
ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน กรณีต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การประชุมคณะท างานติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง               
จังหวัดน่าน จากที่ได้ไปร่วมสังเกตการณ์มาคณะท างานฯ ได้ช่วยกันพิจารณาสรุปข้อเท็จจริงดังนี้ ที่ประชุม
คณะท างานฯ พิจารณาร่วมกันว่า ตามข้อมูลของเจ้าหน้าปุาไม้จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 2545  ปรากฏว่าพ้ืนที่ๆ มีการจับกุม และตรวจยึดนั้นเป็นปุาไม้ที่สมบูรณ์อยู่ไม่มีการ
ท าประโยชน์มาก่อน ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรมีการการบุกรุกพ้ืนที่ปุาสงวนจริง ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งจาก
เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด และจากท่ีคณะท างานฯ ได้ลงพ้ืนที่ท าให้ได้พบว่าปุาต้นน้ าถูกท าลายอย่างรุนแรง จาก
การบุกรุกปุาจากเกษตรกรเพื่อท าการเกษตร และมีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร ซึ่งพ้ืนที่ๆ มีการบุกรุก
เป็นพื้นที่ปุาต้นน้ าสมุน เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญซึ่งหลายต าบลในอ าเภอเมืองน่าน ใช้อุปโภคบริโภค  ซึ่งจะท าให้
เกิดปัญหาตามมาในอนาคต ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันว่าเห็นควรน าปัญหาดังกล่าวเสนอต่อสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
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3. ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรท าการเกษตรกรรมไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
และเกิดปัญหาเกษตรกรการขาดสารอาหารในพื้นที่  อ าเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และสมาชิกสภาเกษตรกร          
จังหวัดน่าน ได้ประชุม ร่วมกับผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ต าบลบ่อเกลือเหนือ  และต าบลบ่อ
เกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ขององค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร ยุวเกษตรกร และแก้ไขปัญหาเกษตรกรท าการเกษตรกรรมไม่เพียงพอต่อ
การบริโภคและเกิดปัญหาการขาดสารอาหารในพ้ืนที่  เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภา
เกษตรกรแห่งชาติเพ่ือบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ในประชุมในครั้งนี้หัวหน้าส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธิติศักดิ์) และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้เข้า
ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 

สรุปปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรของเกษตรกร ต าบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา 

ด้านแหล่งน้ า 

1.แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
2.น้ าเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่
สะอาด 

1.ต้องการฝายและคลองส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร  เพ่ือจะได้มีน้ าใช้ในการเกษตร
ตลอดป ี
2.ต้องการประปาและเครื่องกรองน้ าสะอาด
ส าหรับบริโภค 

ด้านพื้นที่ท ากิน 

1.พ้ืนที่ท ากินไม่เพียงพอ 
2.พ้ืนที่ท ากินอยู่ในเขตอุทยาน 

1.ต้องการขยายพื้นท่ีท าการเกษตร 
2.ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแนว
เขตพ้ืนท าการเกษตรแยกออกจากเขตปุาและ
เขตอุทยานให้ชัดเจน 

ด้านการเพาะปลูก 

1.ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการ
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 
2.เกษตรกรยังขาดความรู้ในการเพาะปลูก
ท าให้ได้ผลผลิตต่ า 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนในการปลูกไม้ผลไม้
ยืนต้น  เช่น ไม้ลวก และไม้ผลต่างๆ ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที ่
2.ต้องการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมให้
ความรู้ด้านการเพาะปลูกแก่เกษตรกรราย
ย่อย 
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ประเด็นปัญหา ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา 

ด้านการประมง 

1.ขาดบ่อเลี้ยงปลา 
2.ขาดเงินทุนในการขุดบ่อเลี้ยงปลา 

1.สนับสนุนขุดบ่อเลี้ยงปลาแก่เกษตรกร 
2.สนับสนุนพันธุ์ปลา เช่นปลาตะเพียน ปลา
ทับทิม ฯลฯ 
3.ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะขุดบ่อเลี้ยงปลาและ
สนับสนุนขุดบ่อเลี้ยงปลาแก่ชุมชน 

ด้านการปศุสัตว์ 

1.การเลี้ยงกระบือ และโค 
2.อาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านยังขาด
ความรู้ 
3.อาสาอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านไม่ค่อย
ท างาน  

1.ต้องการกองทุนสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ 
2.ขาดความรู้ด้านการปศุสัตว์ 
3.จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ประจ า
หมู่บ้าน 
4.ควรมีค่าตอบแทนให้แก่อาสาปศุสัตว์
ประจ าหมู่บ้านด้วย 

ด้านการรวมกลุ่ม 

1.ขาดการรวมกลุ่มในการเลี้ยงสัตว์ 
2.กลุ่มขาดความเข้มแข็ง และท าได้ยาก
เพราะว่าสมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีเวลาไม่
เท่ากัน 
3.ยังขาดความรู้ในการจัดระบบการบริหาร
จัดการกลุ่มท่ีดี 

1.ให้ความรู้ในการจัดระบบการบริหารจัดการ
กลุ่มท่ีด ี

ด้านการฝึกอบรม 

1.ขาดการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพต่างๆ 
2.เกษตรกรให้ความร่วมมือน้อย เนื่องจาก
ในการอบรมแต่ละครั้งไม่ได้รับค่าพาหนะ 
เพราะเกษตรกรบางกลุ่มต้องเดินทางมา
ไกล 

1.ต้องการให้มีหน่วยงานมาอบรมให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงสัตว์ การท าไม้กวาด และจักสาร
อ่ืนๆ 
2.ต้องการความรู้ด้านการเกษตรทุกประเภท 
3.ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัด
ฝึกอบรมจัดหาค่าพาหนะแก่เกษตรกรที่เข้า
อบรม 

ด้านอื่นๆ   
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สรุปปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรของเกษตรกร ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา 

ด้านแหล่งน้ า 

1.ขาดสถานที่เก็บกักน้ า มีน้ าไม่
เพียงพอในการท าการเกษตร 
2.น้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
3.ขาดแคลนน้ าส าหรับท าการเกษตร 

1.จัดหา ก่อสร้าง สถานที่เก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูแล้ง 
2.ก่อสร้าง พัฒนา แหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา
ภูเขา 
3.ก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ า ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ด้านพื้นที่ท ากิน 

1.ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
2.ที่ดินท ากินอยู่ในเขตปุาสงวน ปุา
อนุรักษ์ และเขต 
3.ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
4.ขาดแคลนที่ท ากิน 

1.ออกเอกสารสิทธิ์ 
2.ควรจัดท าการถือครองให้ชัดเจน 
3.จัดสรรที่ดินท ากินให้ราษฎร 
4.จัดสรรที่ดินท ากินให้ราษฎร 

ด้านการ
เพาะปลูก 

1.แมลงศัตรูพืชรบกวน 
2.ไม่มีความรู้ในการเพาะปลูก 
3.ต้นทุนการผลิตสูง 
4.ผลผลิตต่อไร่ต่ า 

1.จัดหาสารเคมีในการก าจัด 
2.ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเพาะปลูก 
3.จัดหาเมล็ดพันธุ์ดี ราคาถูกให้กับราษฎร 
4.จัดหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และให้ผลผลิตที่สูง 

ด้านการประมง 

1.ขาดแคลนแหล่งน้ าในการท าการ
ประมง 
2.พันธุ์สัตว์น้ าธรรมชาติ พื้นเมือง มี
จ านวนลดน้อยลง 
3.ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการขุดบ่อ
น้ าส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

1.ก่อสร้าง จัดหา แหล่งน้ าส าหรับท าการประมง 
2.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พันธุ์สัตว์น้ าธรรมชาติ พื้นเมือง 
ปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
3.จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนการขุดบ่อส าหรับ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ด้านการปศุสัตว์ 

1.ขาดความรู้ในการปศุสัตว์ 
2.ขาดแคลนพันธุ์สัตว์ ที่เหมาะสม
กับพ้ืนที ่
3.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ 

1.อบรมให้ความรู้ 
2.จัดหาพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
แจกจ่ายให้กับเกษตรกร 
3.จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปศุสัตว์ 

ด้านการรวมกลุ่ม 

1.กลุ่มไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการ
บริหารจัดการที่ดี 
2.เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการกลุ่ม 

1.ส่งเสริมสนับสนุน การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ 
2.จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านการฝึกอบรม 
1.เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

1.ส่งเสริม สนับสนุน จัดฝึกอบรม และสนับสนุนปัจจัย
การผลิต ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

ด้านอื่น ๆ - - 
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 4. ลงพ้ืนที่ ส ารวจความเสียหายจากน้ าท่วม พื้นที่การเกษตรของ เกษตรก ร ต าบลปงสนุก               
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  เมื่อวันที่  19 กันยายน  2556 นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) 
นายมนัส  หวั่นท๊อก (สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา) และ                                
นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์ (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) ลงพื้นส ารวจความเสียหายเนื่องจาก
น้ าท่วมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรต าบลปงสนุก อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ตามหนังสือร้องทุกข์จาก ก านัน
ต าบลปงสนุก อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ว่าเมื่อวันที่  6 กันยายน  2556 ได้เกิดน้ าท่วมที่นาเกษตรกร      
บ้านปงสนุก หมู่ที่ 1 ต าบลปงสนุก อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เกษตรกรมีความเดือนร้อนเนื่องจากเมื่อถึงฤดู
ฝนของทุกปีพื้นท่ีนาจะถูกน้ าจากแม่น้ าสาไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกร นาข้าวที่ปลูกไว้
ได้รับความเสียหายปีละ 2 – 3 ครั้ง รวมถึงสัตว์เลี้ยง เช่น หมู เป็ด ไก่ และพืชผักที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหาย 
ซึ่งเป็นปัญหาซ้ าซาก บางครั้งได้รับการช่วยเหลือโดยการจ่ายค่าชดเชยก็ไม่คุ้มกับที่เกษตรกรได้การลงทุนไป ซึ่ง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพ่ือเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เพ่ือน าไปสู่แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรต่อไป 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1. ประสานงานองค์การปกครองส่อนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ เรื่องแผนแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือน ามา
บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร 
 2. สร้างท านบก้ันน้ าความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร  
 3. ขุดลอกแม่น้ าสาตลอดทั้งสายเพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก  
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2.2 การพัฒนา 

1. ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน ปี 2556  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

  
 สภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน 
จะด าเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน ซึ่งการด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปลูก
ยางพารา การดูแลบ ารุงรักษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในการอ านวยสินเชื่อของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้จัดฝึกอบรมโครงการเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน และวันที่ 3 เมษายน 2556  ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า           
ธ.ก.ส. น่าน ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรน่าน ผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดน่าน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านและเกษตรจังหวัดน่าน เข้าร่วมให้ความรู้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย 
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  2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ (การเพาะปลูกพืชแข็งแรง ต้นทุนต่ า) องค์การบริหารส่วน  
ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  ประจ าปีงบประมาณ 2556 

  วันที่ 25 เมษายน 2556 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด าเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ (การเพาะปลูกพืช
แข็งแรง ต้นทุนต่ า) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร มีรายได้ม่ันคง พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร ในการเพาะปลูกพืชแข็งแรง และเพ่ิมผลผลิต  
ลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ในครั้งนี้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อย่างครบวงจรและยั่งยืน ร่วมกับทีมวิทยากรจากโครงการปิดทองหลังพระฯ  มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมฯ 
ทั้งหมดจ านวน 80 ราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพร่วมกับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา  จังหวัดน่าน 

  หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้ร่วมเป็นกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สู่อาชีพ ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ที่ได้ด าเนินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (Scool Based Mangaement For Locol Development : SBMLD) เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการ
ประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น แล้วได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และ
แก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่ า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม              
ต.ตาลชุม  อ.เวียงสา จ.น่าน  
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานส านักงานสภาเกษตรกร           
จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้ด าเนินงานจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เกษตรกรและพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                         
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 - 2 กันยายน 2556 ซึ่งศึกษาดูงาน ณ. 

 

 1. ศึกษาดูงาน เรื่องการผลิตล าไย โดยควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การดูแลรักษาและการ
เก็บรักษาจนถึงการตลาด ณ อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยการประสานงานจาก ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 
     2. สหกรณ์โคนมสอยดาว อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
     3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
 

 
วัตถุประสงค ์
    เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการท างานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และพนักงานส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เสริมสร้างความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน และพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เพ่ือน ามาพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 
  
 

ศึกษาดูงาน เรื่องการผลิตล าไย โดยควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การดูแลรักษาและการเก็บ 
รักษาจนถึงการตลาด ณ จังหวัดจันทบุรี 
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ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จังหวัดจันทบุรี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
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3. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. การบูรณาการความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
—  โครงการส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน  โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  สภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร ให้มีรายได้ท่ีมั่นคง และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ลดพ้ืนที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดการบุกรุกพ้ืนที่ปุา และเป็นการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในจังหวัดน่าน และได้มีการเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 และจนถึงปัจจุบัน
มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7,677 ราย พ้ืนที่ 83,826 ไร่  
 
 
 

 

 

 

 

  วันที่ 22 มีนาคม  2556  สภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษ
และอุทกภัยจังหวัดน่าน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดน่าน เกษตรกร
จังหวัดน่าน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรและการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) และปฏิรูปที่ดิน                
จังหวัดน่าน  
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการก าหนดราคาต้นพันธ์ยางพาราและก าหนดมาตรฐานและคุณลักษณะต้นพันธุ์ยางพาราของ
จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ออกส ารวจข้อมูลการผลิตพันธุ์ยางพาราในพื้นท่ีจังหวัดน่าน          
เพ่ือด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 11 เมษายน 2556 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน รับขึ้นทะเบียนและท าข้อตกลงเงื่อนไข
ร่วมกันกับผู้จ าหน่ายพันธุ์ยางพารา ผู้จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อคัดเลือกร้านค้าผู้จ าหน่ายพันธุ์ยางพารา            
ผู้จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดน่านก าหนดเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษอุทกภัยจังหวัดน่าน เพ่ือให้เกษตรกรได้พันธุ์ยางพารา ปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีคุณภาพดี โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา ดังนี้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จ ากัด ส านักงานเกษตร จังหวัดน่าน  
ณ ห้องประชุมส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน  
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  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และหัวหน้าส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานโครงการปลูกปุาเศรษฐกิจลด
ภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน และส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ยางพาราและปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  
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2. การบูรณาการความร่วมมือกับส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดน่าน ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรจังหวัดน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน และองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน 

  ประธานสภาเกษตรจังหวัดน่าน และหัวหน้าส านักนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วม
ประชุมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน และภาคีความร่วมมือหลายภาคส่วน  ในวันที่ 9 เมษายน 2556                  
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ให้มีความเหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
และให้มีทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

  

 

 

 

 หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นตัวแทน สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน               
ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) และปฐมนิเทศ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ภาคเรียนที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน โดยเป็นการลงนามความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน คือ ส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาการเกษตรจังหวัดน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน และองค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม อ า เภอเวียงสา  
จงัหวัดน่าน 
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ส่วนท่ี 3 
ประมวลภาพกิจกรรมในปีงบประมาณ 2556  

 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2555 
 

อบรมตัวแทนเกษตรกร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าจุดรับจ าน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้รับการประสานงานขอ
ความร่วมมือจากส านักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน เรื่องการอบรมตัวแทนเกษตรกร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ต ารวจประจ าจุดรับจ าน า เพ่ือสร้างความเข้าใจในหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของเกษตรกร และการแก้ไขปัญหา
ในการรับจ าน าแก่เกษตรกร ได้มีการจัดเตรียมความพร้อม  
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ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) เป็น
ประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ ท่าน หัวหน้าส านักงานและเจ้าหน้าที่
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ประธานได้แจ้งที่ประชุมดังนี้ 

๑. แนะน าสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านจ านวน ๕ ท่าน 
 ๒. แนะน าหัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
 ๓. แจ้งระเบียบและข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
 ๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายภารกิจสภาเกษตรกรให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    
 ๕. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์ประกอบคณะท างาน  ในการด าเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 ๖. สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ 
“เกษตรกรไทยพร้อมรุกปรับรับ AEC” 
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ประจ าเดือนธันวาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ด้วยวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช" จังหวัดน่านโดยส านักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดน่าน  
อ าเภอภูเพียงและองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ก าหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ า 
เนื่องในวโรกาส "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" ณ แม่น้ าน่า
นบริเวรหน้าวัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่ ๕ ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่    ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ซึ่งในทั้งนี้ นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ (หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน) และ พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย (หน้าส่วนยุทธศา สตร์การเกษตร) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
ในครั้งนี้ด้วย 
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ตรวจเยี่ยมจุดรับจ าน าข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน)  และนางล าพูล  
โชติธนธิติศักดิ์ (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุด
รับจ าน าข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด จังหวัดน่าน 

ประชุมผู้แทนเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

 

ประชุมผู้แทนเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน)เป็นประธานในการประชุมผู้แทนเกษตรกรอ าเภอท่าวังผาซึ่งมีหัวหน้าส านักงานฯและเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ประธานได้แจ้งให้ตัวแทนเกษตรกร มีดังนี้ 
 ๑.แนะน าประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 ๒ .แนะน าหัวหน้าส านักงานฯและเจ้าหน้าทีส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
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 ๓. แนวทางการด าเนินงานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 ๔. โครงสร้างองค์ประกอบคณะท างาน ในการด าเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 ๔. หน้าที่ของคณะท างานด าเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัด ระดับอ าเภอ 
 ๕. การส ารวจพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) อ.ท่าวังผา 
 ๖. การพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานด าเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัด ระดับอ าเภอ  

ประชุมผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

ประชุมผู้แทนเกษตรกรอ ำเภอเชียงกลำง  จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายพงศกร พุฒตรง 
(ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) เป็นประธานในการประชุมผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเชียงกลาง ซึ่งมีหัวหน้า
ส านักงานฯและเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

ชมกิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระ ณ บ้านน้ าปาก ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
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 เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน)  และ       
นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์(หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ชมกิจกรรม
โครงการปิดทองหลังพระ ณ บ้านน้ าปาก ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ประชุมตัวแทนเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน)เป็นประธานประชุมผู้แทนเกษตรกรอ าเภอ
เมือง จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน ซึ่งมีหัวหน้าส านักงานฯและเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ประธานได้แจ้งให้ตัวแทน
เกษตรกร มีดังนี้ 
 ๑. แนะน าประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 ๒. แนะน าหัวหน้าส านักงานฯและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 ๓. แนวทางการด าเนินงานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 ๔. โครงสร้างองค์ประกอบคณะท างาน ในการด าเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 ๔. หน้าที่ของคณะท างานด าเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัด ระดับอ าเภอ  
 ๕. การส ารวจพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) อ.เมือง  
 ๖. การพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานด าเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัด ระดับอ าเภอ  
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ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เลขที่ ๑๘๒-๑๘๒/๓ หมู่ ๑๕ ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน      
นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) เป็นประธานในประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เลขที่ 
๑๘๒-๑๘๒/๓ หมู่ ๑๕ ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน) เป็นประธานในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

พร้อมหัวหน้าส านักงานและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ตาม
ระเบียบวาระประชุมเก่ียวกับ   

๑. ประธานแจ้งได้เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมคณะ      
๑.๑.๑ ตรวจเยี่ยมจุดรับจ าน าข้าวตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการ ผลิต ๒๕๕๕/๕๖  

อ.เวียงสา                                          
๑.๑.๒ ตรวจเยี่ยมจุดรับจ าน าข้าวตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการ ผลิต ๒๕๕๕/๕๖  

อ.เชียงกลาง       
๒. แจ้งผลการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕                                                            

 ๓. ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติก าหนดแบบขออนุมัติ และรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน    

๔. แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพ่ือรักเสถียรภาพ
ราคายางระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕                     

๕. การพิจารณากรอบอ านาจหน้าที่และข้ันตอนการท างานของคณะท างานระดับอ าเภอ                            
 ๖. ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน                    
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๗. ปัญหาพริกล้นตลาดและราคาตกต่ า                
๘.พิจารณาขอความเห็นชอบให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเสนอโครงการส่งเสริมการปลูก

ยางพาราในรูปแบบโครงการพิเศษ "สินเชื่อเพ่ือปลูกยางพารา จ.น่าน ปี ๕๖" โดยผ่านทางธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดน่าน 

 
ประชุมการด าเนินงานของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๑๗ จังหวัด 

 จังหวัดภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมการด าเนินงาน
ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๑๗ จังหวัด จังหวัดภาคเหนือร่วมกับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
(นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) และรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายเสน่ห์ วิชัยวงศ์)  ณ ศูนย์
เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต าบลแม่สุก อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ตามระเบียบ และข้อบังคับท่ีสภา
เกษตรกรแห่งชาติก าหนด 
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ประจ าเดือนมกราคม 2556 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์)  
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เพ่ือรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วม
ประชุมสัมมนาโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ 

บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดจัดประชุมสัมมนาโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖          
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ขั้นตอนการด าเนินงาน สมารถขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เด่นชัดเป็นรูปธรรม รวมทั้งระดมความเห็น สร้าง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานร่วมกันและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  

 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมท ากิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนงาน 

 ณ อุทยานแห่งชาติแม่จริม 
 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนงาน ณ อุทยานแห่งชาติแม่จริม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
อันที่จะเป็นประโยชน์ในการประสานงานการท างานต่อไปในอนาคต 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและ 
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ร่วมประชุมโครงการระดมความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนและป่าเมืองน่านให้สมดุลและยั่งยืน 
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จังหวัดน่าน ได้สั่งการให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ในการระดมความคิดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและป่าเมืองน่านให้สมดุลและยั่งยืน โดยระดมความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนในสังคมจังหวัดน่านน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเก้ือกูลซึ่ง
กันและกัน ตามหลักการ “คนอยู่ ป่ายัง คนมั่งค่ัง ป่าสมบูรณ์ ” โดยก าหนดจัดประชุมเม่ือวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๖ ณ โรงแรมเทวราช อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
และพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของส านักงานสภาเกษตรแห่งชาติ ส าหรับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
ได้รับการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายการด าเนินงานของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติการ
จัดท าแผนงานและงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุซึ่ง
จะด าเนินการสัมมนาจ านวน ๔ ครั้งใน ๔ ภาค ส าหรับภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ 
โรงแรมดุสิต       ไอส์แอลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (สมัยสามัญ) 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) เป็นประธานในการประชุมสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านแจ้งในที่ประชุมมีดังนี้                                                             
  ๑. ผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
น่าน     

๒. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ      
  ๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕    
  ๔. ผลการประชุมสัมมนาโครงการบูรณการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่     
  ๕. ค าสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรประจ าจุดรับ
จ าน ามันส าปะหลัง   

๖. เรื่องหมายเลขโทรศัพท์ทางไกลเคลื่อนที่ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
หมายเลข ๐๘๑-๘๘๔๐๑๓๑ 

 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) ได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดน่านดังนี้   
๑. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการเกษตร สภา

เกษตรกรจังหวัดน่าน 
 ๒. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน แก้ไขปัญหาการเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 ๓. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด สภา
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เกษตรกรจังหวัดน่าน          
 ๔. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน ศึกษา วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการเกษตร สภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน 

 

ประชุมกับฝ่ายสินเชื่อบุคคล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ณ ห้องประชุมส านักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน 

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและหัวหน้าส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายสินเชื่อบุคคล ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อตลอดห่วงโซ่มูลค่ายางพาราจังหวัดน่าน และประสานข้อมูลกับส่วน
ราชการ สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส านักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน 
 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
 

ตรวจเยี่ยมจุดรับจ าน าข้าวเปลือก  
ณ อ าเภอเวียงสาและอ าเภอเชียงกลาง 
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและ
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) ตรวจเยี่ยมจุดรับจ าน าข้าวเปลือก ณ 
สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเวียงสาและสหกรณ์การเกษตรอ าเภอเชียงกลาง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซ่ึง
จุดรับจ าน า ณ สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเชียงกลาง จ ากัด ปิดจุดรับจ าน าตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไปและจุดรับจ าน า ณ สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเวียงสา จ ากัด ปิดจุดรับจ าน าตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ เป็นต้นไป เนื่องจากในขณะนี้มีปริมาณข้าวที่เกษตรกรมาจ าน าอยู่ปริมาณน้อยมาก คณะอนุกรรมการ
ติดตามก ากับดูแลการรับจ าน าระดับจังหวัด ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติเห็น
ควรปิดจุดรับจ าน าตามเหตุผล ความจ าเป็นให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยประหยัดและเหมาะสม จึงอาศัย
อ านาจตามความในข้อ ๒(๔) ของค าสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๔ 
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เปิดตัวโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
ลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน โดย สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เมื่อวัน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง)  
กล่าวรายงาน การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษ 

และอุทกภัยจังหวัดน่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรตจิาก  

นายแพทย์ชลน่าน ศรแีก้ว รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานกล่าวพิธเีปิด โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกจิลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน 
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นางสิรินธร รามสูต (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน) เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกป่า
เศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่านเป็นจังหวัดน าร่องในพื้นที่ภาคเหนือและให้
การสนับสนุนโครงการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร ให้มีรายได้ท่ีมั่นคง และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อลดพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียวให้เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสวนยางจังหวัดน่าน (นายสุชาตรี ทองอินทราช)   ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการสวนยางจังหวัดน่านเกี่ยวกับ  การส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นท่ีจังหวัด
น่าน 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายศรายุทธ ยิ้มยวน) 
ชี้แจงถึงสินเชื่อโครงการ “ยางพาราพาสุข” เพ่ือสนับสนุนการลงทุนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ประมวลภาพในงานโครงการส่งเสรมิการปลูกป่าเศรษฐกิจ 

ลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน 
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ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งท่ี๒/๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) เป็นประธานการประชุมสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน (สมัยวิสามัญ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ประธานได้แจ้งที่ประชุมมีดังนี้                                                                                      
 ๑. การเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราในรูป โครงการพิเศษ (สินเชื่อเพ่ือปลูกยางพาราปี 
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีสมาชิกสภาเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑,๕๐๐ คน                         
 ๒. รับรองรายงานการประชุม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๖ (สมัยสามัญ)     
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖                                                                                                                     
 ๓. ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการและเครื่องแบบปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด                                                                           
 ๔. การก าหนดตราสัญลักษณ์สภาเกษตรกรแห่งชาติ                                                                  
 ๕. เรื่องก าหนดการสัมมนา "เกษตรกรไทยพร้อมรุก-ปรับรับ AEC" วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖          
ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                  
 ๖. เรื่องการเตรียมจัดนิทรรศการ การประกวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ใน
งานประจ าปีและของดีเมืองน่าน ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๘-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖                                                
 ๗. สรุปผลการติดตามก ากับดูแลและการรับจ าน าข้าวเปลือก ประจ าปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗                                                                
 ๘. สรุปสถานการณ์หมอกควัน และการเผาไหม้ในพ้ืนที่ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
น่าน          
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๙. การเปิดจุดรับจ าน ามันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดน่าน                                                                 
 ๑๐. ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราในรูปแบบโครงการพิเศษ "สินเชื่อเพ่ือปลูก
ยางพาราจังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๖ " สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดน่าน                                                                                                           

๑๑. ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน 
 
 

ประจ าเดือนมีนาคม 2556 

“วันอาสาปศุสัตว์” จังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ในหัวข้อ "บทบาทสภาเกษตรกรต่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์" ซึ่งส านักงาน  ปศุสัตว์
จังหวัดน่านก าหนดจัดงาน "วันอาสาปศุสัตว์" จ.น่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บริเวรหนองน้ าครก ต.ม่วงตึ๊ด         
อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาสาปศุสัตว์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนอาสาปศุสัตว์ต่างท้องถิ่นรวมถึงได้สร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างอาสาปศุสัตว์ด้วยกันเองและระหว่างอาสาปศุ
สัตว์กับเจ้าหน้าปศุสัตว์ อันจะท าให้การพัฒนาปศุสัตว์ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นไปอย่างดี 

 
จัดนิทรรศการงานกาชาดจังหวัดน่าน 
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จังหวัดน่านได้ก าหนดจัดงานกาชาดปี ๒๕๕๖ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๘-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สะพาน
พัฒนาภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยให้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน ร่วมจัดงานและแสดง
นิทรรศการในงานดังกล่าว เพื่อให้การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้จัดนิทรรศการในงานครั้งนี้ด้วย 

 
สัมมนาหัวข้อ "เกษตรกรไทยพร้อมรุก-ปรับรับ AEC" 

 

 
 
 
 
 
 
 
สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ก าหนดจัดสัมมนา

หัวข้อ "เกษตรไทยพร้อมรุก-ปรับรับ AEC" ส าหรับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและเกษตรกรรวมทั้งพนักงาน
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘  ในครั้งนี้สมาชิกสภาเกษ ตรกร
จังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้เข่าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย 

 
ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน  

โดย สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
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สภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการปลูกป่าส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน วัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร ให้มีรายได้ท่ีมั่นคงระยะยาวพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดี
ลดการบุกรุกป่า ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มพ้ืนที่ป่า ลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวน
ยางจังหวัดน่าน เกษตรกรจังหวัดน่าน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรและการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) 
และปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เชิญเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน 

 
ฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัย  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน จะ

ด าเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน ซึ่งการด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปลูกยางพารา 
การดูแลบ ารุงรักษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็ นเงื่อนไขที่ส าคัญในการอ านวยสินเชื่อของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเก ษตร ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้จัดฝึกอบรมโครงการเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า   
ธ.ก.ส. น่าน ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดน่าน ผู้อ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดน่าน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านและเกษตรจังหวัดน่าน เข้าร่วมให้ความรู้
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย 
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ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ (สมัยสามัญ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) เป็นประธานในการประชุมสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (สมัยสามัญ ๒) เมื่อวันที่    
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ประธานได้
แจ้งที่ประชุมมีดังนี้  
 ๑. ประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องการก าหนดตราสัญลักษณ์  
 ๒. ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด  
 ๓. ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด  
 ๔.ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยจริยธรรมของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด  
 ๕. แจ้งมติเห็นชอบค าขวัญสภาเกษตรกรแห่งชาติ "ยึดมั่นปรัชญาฯ พัฒนาเกษตรไทย"  
๖.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงหมวดใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การยืมเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หมวด ๔ การงบประมาณ ข้อที่ ๑๙ วรรคสอง  
 ๗. ชี้แจงการประชุมคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและคุณลักษณะพันธุ์ยางพารา ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ก าหนดราคาต้นพันธ์ยางพาราและก าหนดราคาปุ๋ยอินทรีย์ 
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและคณะกรรมการก าหนดราคาต้นพันธุ์ยางพารา 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก าหนดราคาต้นพันธ์ยางพาราและก าหนดมาตรฐานและคุณลักษณะต้นพันธุ์
ยางพาราของจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและคณะ
กรรมการฯ ได้ออกส ารวจข้อมูลการผลิตพันธุ์ยางพาราในพื้นท่ีจังหวัดน่าน เพ่ือด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
การปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน โดย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ประจ าเดือน เมษายน 2556 

 
ฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน 
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สภาเกษตรกรจังหวัดน่านร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน 
ด าเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน ซึ่งการด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปลูก
ยางพารา การดูแลบ ารุงรักษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็ นเงื่อนไขที่ส าคัญในการอ านวยสินเชื่อของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการ ในรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าวังผา  จังหวัด
น่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดน่าน 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านและเกษตรจังหวัดน่าน เข้าร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย 

 
อบรมอาสาปศุสัตว์” จังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 
 
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้

ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ในหัวข้อ "บทบาทสภาเกษตรกรต่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์" ซึ่งส านักงาน  ปศุสัตว์
จังหวัดน่านก าหนด ฝึกอบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ จ.น่าน “หลักสูตรพัฒนาอาสาปศุสัตว์ ” ณ ห้องประชุม
อ าเภอท่าวังผา  อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่อวันที่ 5 เมษายน  ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาสาปศุสัตว์ได้ มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตร
และการปศุสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

 
 

ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตร 
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ประธานสภาเกษตรจังหวัดน่าน (นายพงศกร  พุฒตรง) และหัวหน้าส านักนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

น่าน (นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์) ร่วมประชุมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน และภาคีความร่วมมือหลายภาคส่วน  ใน
วันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรยางพารา(ระยะสั้น) ให้มีความเหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดน่าน  และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้มีทักษะการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ขึ้นทะเบียนและท าข้อตกลงเงื่อนไขร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน รับขึ้นทะเบียน และท าข้อตกลงเงื่อนไขร่วมกันกับผู้จ าหน่ายพันธุ์ยางพารา ผู้
จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดน่าน เพ่ือคัดเลือกร้านค้าผู้จ าหน่ายพันธุ์ยางพารา ผู้จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดน่านก าหนดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะ
มลพิษอุทกภัยจังหวัดน่าน เพ่ือให้เกษตรกรได้พันธุ์ยางพารา ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี โดยเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา ดังนี้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จ ากัด ส านักงานเกษตร จังหวัดน่าน  
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ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ จะจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การด าเนินกิจการสภา
เกษตรกรจังหวัดให้บรรลุผลตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่ง พ.ศ. 2553 ” เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในการด าเนินการสภาเกษตรกรจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ขับเคลื่อนงานให้สัมฤทธิ์ผลไปพร้อมๆกัน ตลอดจนเพื่อบูรณาการด้านสังคมการเกษตรให้เป็นไปตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2556 ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  ต าบลท่าบัว 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ในครั้งนี้ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน(คนที่ 1) รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน(คนที่  2) หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
และหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้
ด้วย 

ร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด าเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
อาชีพ (การเพาะปลูกพืชแข็งแรง ต้นทุนต่ า) ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ในอาชีพให้แก่เกษตรกร มีรายได้มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  ในครั้งนี้ 
ประธานสภาสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร  พุฒตรง) ร่วมเป็นเกียรติและพบปะเกษตรกรในฝึกอบรม
ในครั้งนี้ และหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน(นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์) ได้รับเกียรติให้เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 

 
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งท่ี 4/๒๕๕๖ (สมัยวิสามัญ ๒) 

 
 

 

 

 

 

 
 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) เป็นประธานในการประชุมสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/๒๕๕๖ (สมัยวิสามัญ ๒ ประจ าเดือน
เมษายน 2556) เมื่อวันที่ ๒ 6 เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน อ าเภอ
เมือง จังหวัดน่าน เนื่องจากมีวาระเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาดังนี้  
 ๑. พิจารณาการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมจังหวัดน่าน ( Zoning )  
 ๒. พิจารณาช่วยเหลือการน าไฟฟ้า และถนนเข้าถึงพ้ืนที่ทางการเกษตรของเกษตรกร  
 ๓. ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน  
 ๔. พิจารณาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท ากินในเขตพ้ืนที่ป่าของเกษตรกร  
 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 
 

ส ารวจและคัดกรองเกษตรกรของจังหวัดน่านตามนโยบาย Smart Farmer 
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เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  (นางล าพูล  โชติธนธิติ

ศักดิ์) ร่วมกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ส ารวจและคัดกรองเกษตรกรของจังหวัดน่าน  ตาม
นโยบาย Smart  Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีนโยบายด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้ให้เป็นผู้มีความพร้อมมีความรู้ ความช านาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการ
ผลิตทางการเกษตร 

 
รวมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้กระบวนการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
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เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2556 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และพนักงานส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้กระบวนการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 
ซึ่งจัดโดยส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรจังหวัด และพนักงานส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด เพื่อทราบแนวคิด กระบวนการ แนวทางและข้ันตอน การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม และ
แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ติดตามการด าเนินงานโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ 

ลดภาวะมลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) และหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) ลงพื้นที่ ติดตามการด าเนินงานโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจลดภาวะ
มลพิษและอุทกภัยจังหวัดน่าน และส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ยางพาราและปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 

 
 

ร่วมเวทีเสวนากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไย 
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  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน(นายพงศกร พุฒตรง) และหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) ร่วมเวทีเสวนากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไย อ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน เพ่ือศึกษาปัญหา และรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาล าไย
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งท่ี 5/2556 (สมัยวิสามัญ 3) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

น่าน ครั้งที่ 5/2556(สมัยสามัญ 3) ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เมื่อ                         
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โดยมีวาระในการการประชุมดังนี้ 

1.การขับเคลื่อนกิจกรรมตามบันทึกความร่วมมือ  ระหางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภา
เกษตรกรแห่งชาติ 

2.การข้ึนทะเบียนผู้จ าหน่ายพันธุ์ยางพารา 
3.รับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่านครั้งที่ 2/2556(สมัยวิสามัญ 1)                        

วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2556 
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4.รับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่านครั้งที่ 4/2556(สมัยวิสามัญ 2)                   
วันที่ 26 เมษายน 2556 

5.การแก้ไขปัญหาโรงงานปล่อยน้ าเสียเข้าสู้พื้นที่ทางการเกษตร อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
6.แต่งตั้งคณะท างานศึกษาสภาพปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาผลผลิตล าไยจังหวัดน่าน 
7.แต่งตั้งคณะท างานติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 
8.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนจากการถูกฟ้องร้องคดีความ โดยสภา

เกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับ ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน สภาทนายความจังหวัดน่าน ส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

9.การเร่งรัดการด าเนินการตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ขนิง 
10.ชี้แจงการบริหารงานงบประมาณส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
11.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงหมวดใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2556 
12.ขอความเห็นชอบงบประมาณในการจัดอบรมเกษตรกรร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ในหัวข้อ"ความ

พร้อมของเกษตรกรน่านสู่อาเซียน" 
13.การปิดจุดรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 (ครั้งที่ 2) จังหวัดน่าน 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 

ประชุมคณะท างานติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับคณะท างานติดตามการแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากิน ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน สังเกตการณ์การตรวจสอบพื้นท่ีกรณีมีการบุกรุกป่าสงวน
ของเกษตรกรเพื่อท าการเกษตร กับเจ้าหน้าที่จากอ าเภอเมืองน่าน จังหวัดทหารบกน่าน ต ารวจตระเวน
ชายแดน เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเมืองน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
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ประชุมคณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาผลผลิตล าไย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ) เป็นประธานประชุมคณะท างานศึกษา

สภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาผลผลิตล าไย เพื่อด าเนินการศึกษาสภาพปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาการผลิต
ล าไยจังหวัดน่าน ในเชิงยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาผลผลิตล าไย เมื่อวันที่   7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งท่ี 6/2556 (สมัยวิสามัญ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นประธานนายพงศกร พุฒตรง 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2556 (สมัย
วิสามัญ 3) วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มีวาระในการ
ประชุมดังนี้  

1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2556(สมัยสามัญ 3) วันที่          
30 พฤษภาคม 2556 

2. เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ต.สะเนียน     
อ.เมือง จ.น่าน 
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3. เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาผลผลิต
ล าไย จังหวัดน่าน 

4. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาล าไยจังหวัดน่าน 
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มีวาระในการประชุม

ดังนี้  
1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2556(สมัยสามัญ 3) วันที่ 

30 พฤษภาคม 2556 
2. เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ต.สะเนียน     

อ.เมือง จ.น่าน 
3. เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาผลผลิต

ล าไย จังหวัดน่าน 
4. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาล าไยจังหวัดน่าน 
 
 

ประชุมและติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดน่าน  

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2556 นางล าพูล   โชติธนธิติศักดิ์ (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน) ได้เข้าร่วมประชุมและติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยมี
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

 

ประชุมสัมมนา เรื่อง “สร้างแนวคิดและการประสานงานความร่วมมือหน่วยงานราชการ และ
ภาคเอกชน เพื่อบูรณาการ การพัฒนาการเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์” 
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สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “สร้างแนวคิดและการ
ประสานงานความร่วมมือหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพ่ือบูรณาการ การพัฒนาการเกษตรกรรม
จังหวัดอุตรดิตถ”์  เมื่อวันที่   17 มิถุนายน 2556 ณ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างศรัทธาและความเชื่อม่ันต่อสภาเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาแนวคิดในการส่งเสริมด้านเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้  นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดน่านและ พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย (หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร) เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ด้วย 

สัมมนาโครงการ "การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมใน 

เรื่องพลังงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และ
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมสัมมนาโครงการ "การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ
การมีส่วนร่วมในเรื่องพลังงาน" ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประจ าเขต 2 
(พิษณุโลก) เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน 
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ประชุมรับฟังความคิดเห็นและบูรณการร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาล าไยและร่างระเบียบส านัก
นายยกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาล าไย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศกร  พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ) นายภาณุพงศ์ มังคลาด (รองประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 2) นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) เข้าร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและบูรณการร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาล าไยและร่างระเบียบส านักนายยก
รัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนาล าไย เพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาล าไยทั้งระบบเสนอต่อสภาเกษตรกร
แห่งชาติและรัฐบาล ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน  2556 ณ โรงแรมเชียงใหม ่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประจ าเดือนกรกฏาคม 2556 

 
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร 
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ด้วยโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมเรียนรู้สู่อาชีพตามโครงการการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (School Based Management for Local 
Development : SBMLD) เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน  เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น  นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์  (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ) นายณฐกร พุฒ
ตรง (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง)  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการเรียนรู่สู่อาชีพ  เมื่อวันที่           
6-7 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ด้วย  

 

โครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ได้อนุมัติให้แต่ละจังหวัดด าเนินการโครงการจัด
เวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย  (พูดจาหาทางออกประเทศไทย ) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประสานและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพ่ือปรองดองแห่งชาติ  (ปคอป.) โดยให้ด าเนินการจัดเวทีฯ  ทั่วประเทศ  108 เวที เพ่ือส่งเสริมให้มีเวที
แลกเปลี่ยน  และเพ่ือให้ทุกฝ่ายในสังคมได้เข้าใจถึงสาเหตุแห่งความขัดแย้ง  และแนวทางในการสร้างความ
ปรองดอง เพ่ือมิให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก  จังหวัดน่านได้ก าหนดจัดเวทีประชาเสวนาฯ  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2556 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่านซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้  น าโดยนายพงศกร  พุฒตรง  
(ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  

 

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2556 (สมัยสามัญ 4) 
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นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2556 (สมัยสามัญ 4) ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2556 มีวาระการประชุมดังนี้ 
         1. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอท่าวังผา ขอลาออกจากต าแหน่ง 
         2. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอท่าวังผา แทนต าแหน่ง 

ที่ว่าง 

3. รับรองการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2556 (สมัยวิสามัญ 3) วันที่ 10 มิถุนายน 
2556 
         4. พิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่องการแต่งตั้งคณะท างานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด แทนต าแหน่งที่ว่าง กรณีอ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
         5. ชี้แจ้งความซักซ้อมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร
แห่งชาติ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
         6. ก าหนดการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย เทศบาลต าบลเชียงกลางประจ าปีงบประมาณ 
2556 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556  

 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติสู่ทศวรรษใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมสัมมนาสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  รวมถึงบุคลาการของ
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ  เรื่อง “โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติสู่ทศวรรษใหม่แห่งการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน”  เมื่อวันที่       
11 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คชาเลนเจอร์  ห้องรอยัล จิบิลี่ บอลรูม เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ปี 2556-2559 สู่การปฏิบัติ 
ในการประชุมในครั้งนี้น าโดย  นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ) สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและพนักงาน ร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย  
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งานสภากาแฟของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกาจพล เอิบสุขศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมงานสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
น่าน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2556 หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) ได้รับเกียรติร่วมงานครั้งนี้ด้วย 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรมจังหวัดน่าน (Zoning) 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการ
เกษตรกรรมจังหวัดน่าน (Zoning) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดน่านในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 
ศาลากลางจังหวัดน่าน ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ (หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน) ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 
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ประจ าเดือนสิงหาคม 2556 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 

 

 

 

 

 

 

นายภาณุพงศ์ มังคลาด (รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 2 และ หัวหน้าส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม ( Zoning) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย แพร่ น่าน ล าพูน 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน) 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 2 
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ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) เป็นประธานเปิด โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้งาน
สภาเกษตรกรจังหวัด" ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 
2556 ณ โรงแรมน่านคีรีธารา อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการด าเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัด 17 จังหวัด

ภาคเหนือ และสภาเกษตรกรที่สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจ งานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการด าเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานไปพร้อมๆ กัน 

3. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือมากยิ่งขึ้น 

 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพรมโอรส สาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เมื่อในวันที่ 22 สิงหาคม 
2556 ณ  ที่ว่าการอ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยจัดให้มีกิจกรรมการให้บริการคลินิกเคลื่อน  
ที่ฯ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การประกวดผลผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกร, การแสดงผลงานของปราชญ์ชาวบ้าน,การจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ในการ
จัดงานในครั้งนี้ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์)หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์
การเกษตร (พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย) และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมการจัดงานใน
ครั้งนี้ด้วย 
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ประชุมผู้แทนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ของอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

 

 

 

 

 

 

 
 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) ได้ก าหนดจัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับ
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ 
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านบ่อหยวก หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร ยุวเกษตรกร และแก้ไขปัญหาเกษตรกรท าการ
เกษตรกรรมไม่เพียงพอ  ต่อการบริโภคและเกิดปัญหาการขาดสารอาหารในพ้ืนที่  เสนอแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ใน
ประชุมในครั้งนี้ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธิติศักดิ์) และเจ้าหน้าที่ส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 

 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จัดท า โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกร
และพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรและ
พนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2556 - 2 กันยายน 2556 
    1. ศึกษาดูงาน เรื่องการผลิตล าไย โดยควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การดูแลรักษาและการเก็บรักษา
จนถึงการตลาด ณ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 
    2. สหกรณ์โคนมสอยดาว อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
    3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
วัตถุประสงค ์
    เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการท างานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และพนักงานส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เสริมสร้างความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน และพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เพ่ือน ามาพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 
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ศึกษาดูงาน เรื่องการผลิตล าไย โดยควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การดูแลรักษาและการเก็บ 
รักษาจนถึงการตลาด ณ จังหวัดจันทบุรี 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
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ประจ าเดือน กันยายน 2556 
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดน่านร่วมศึกษาสภาพปัญหาและการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในพื้นที่    อ าเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือติดตามศึกษาสภาพปัญหาพื้นที่ปลูกข้าวโพดไม่ได้ผลผลิตและศึกษาพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่
สามารถปลูกทดแทนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้ยั่งยืน 
    2. ศึกษาดูงาน โครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ 3 หมู่ที่ 
10 ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เกี่ยวกับการท าการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน (ปศุสัตว์-พืช-
ประมง) เพ่ือน าผลสู่เกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
    3. ศึกษาพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น มะขามป้อม เมี้ยง กาแฟ เพื่อน ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเสริม
รองจากพืชเศรษฐกิจ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีนายสมคิด แก้วใส ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอแม่จ
ริม เป็นผู้น าเสนอในการดูงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรรมในพื้นท่ีของอ าเภอแม่จ
ริม 
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ประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมนัส หวั่นท๊อก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะท างาน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์) เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ  

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ จึงได้ก าหนดจัดเวทีสัมมนาวิชาการ “สานพลัง ตั้งรับ และ
ปรับตัวกับภัยคุกคามระบบอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ ” วันที่ 11-12 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานทุกระดับตาม
ยุทธศาสตร์ 3 ปี ที่ผ่านมา และก าหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนงานต่อเนื่องไปอีก 4 ปี ร่วมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านอาหาร นโยบายด้านอาหาร จากภาคีความร่วมมือที่
ท างานด้านนโยบายประเทศ เพื่อเพ่ิมเติมมุมมองที่กว้างข้ึนของนักวิจัยเพ่ือท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
สร้างเสริมทักษะและเนื้อหาการวิเคราะห์ให้เท่าทันสถานการณ์เพ่ิมข้ึน ในการจัดประชุมครั้งนี้ นางล าพูล โชติ
ธนธิติศักดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมเพื่อส ารวจความเสียหายจากน้ าท่วมที่นาเกษตรกร  

ต าบลปงสนุก อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านได้รับหนังสือจากก านัน ต าบลปงสนุก อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
เมื่อวันที่  9 กันยายน  2556 เนื่องจากวันที่  6 กันยายน  2556 ได้เกิดน้ าท่วมที่นาเกษตรกร ต าบลปงสนุก 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เกษตรกรมีความเดือนร้อนเนื่องจากเมื่อฤดูฝนพื้นที่นาถูกน้ าจากล าน้ าสาไหลล้น
ตลิ่งพัดผ่านที่นาเกษตรกร นาข้าวที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายทุกปี ๆ ละ  2-3ครั้ง  รวมถึงสัตว์เลี้ยง เช่น หมู 
เป็ด ไก่ และพืชผักที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายซ้ าซากทุกปี มีประมาณ  200 ไร่ ซึ่งบางครั้งเทศบาลให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย แต่การชดเชยไม่คุ้มการลงทุน ทั้งนี้เมื่อวันที่  19 กันยายน  2556 นายพงศกร 
พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา และ นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ 
(หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) เข้าตรวจเยี่ยมเพ่ือส ารวจความเสียหายของเกษตรกรพื้นที่
ดังกล่าว 

 

ประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
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ตามค าสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ที่  12/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะท างานแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัด
น่านได้รับหนังสือจากสมาคมผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน เพ่ือให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่านตกต่ า เพื่อให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาเกษตรกรจังหวัด
น่านจึงประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2556 เพ่ือ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 25556 ณ ห้อง
ประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ในการประชุมในครั้งนี้ นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน) เป็นประธานประชุมคณะท างานฯ และได้รับเกียรติจากผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัด
น่าน ผู้แทนสมาคมข้าวโพดจังหวัดน่าน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ในการประชุมคณะท างานฯ ในครั้งนี้ด้วย 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน (นายพงศกร พุฒตรง) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ร่างกรอบแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรระดับกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒" 
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ด้วย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่างกรอบแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒” เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรระดับกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 2555-2559) สามารถบูรณาการงานด้านการเกษตรในทุกมิติน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนงานโครงการรองรับที่
เหมาะสม จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ในการประชุมในครั้งนี้ นายพงศกร พุฒตรง (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน) และ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ด้วย 

ประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (6) ก าหนดให้สภาเกษตรกร
จังหวัดมีหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตรกรรม
รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบกับค าสั่งสภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน ที่ 2/2556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหา
การเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การเกษตรของเกษตรกรจังหวัดน่าน และจัดหาข้อมูลเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาการเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดน่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ประธานคณะท างานฯ (นายพัลลภ แก้วใหม่) จึงได้จัดประชุมคณะท างานการเกษตรครบ



91 
 

วงจร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหา
ราคาข้าวโพดตกต่ าในจังหวัดน่าน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุภรณ์ 
อัตถาวงศ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ร่วม
ประชุมกับนายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตัวแทนผู้ประกอบการไซโล เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดน่าน เพ่ือร่วมหาทางแก้ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ า จนท าให้เครือข่ายเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด
รวมตัวชุมนุมประท้วงปิดถนนน่าน-แพร่ บริเวณด่านห้วยน้ าอุ่น อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าออก  
จ.น่าน 



 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
ล าดับ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ(ต.ค. 56-ก.ย.57) งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1 1. สร้าง

เครือข่าย
สภา
เกษตรกร 

1.1 โครงการจัดต้ัง
และสร้างเครือข่าย
สภาเกษตรกรระดับ
ต าบลและระดับ
อ าเภอ 

15 อ าเภอ 
99 ต าบล 

- สร้างเครือข่ายระดับต าบล 
99 ต าบล มีผู้แทนเกษตรกร 
855 คน เป็นคณะผู้
ประสานงานต าบล 
- สร้างเครือข่ายสภา
เกษตรกรระดับอ าเภอ 15 
อ าเภอ มีผู้แทนเกษตรกร 
16 คนเป็นคณะผู้
ประสานงาน 

1.จัดต้ังและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภา
เกษตรกรต าบล 
 1.1 จัดฝึกอบรมคณะผู้ประสานงานเครือข่าย
สภาเกษตรกรต าบล ประกอบด้วย ผู้แทน
เกษตรกรต าบล และผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้าน 
รวม 871 คน หลักสูตร 1 วัน 
 1.2 สนับสนุนจัดประชุมเครือข่าย 2 เดือน/1 
ครั้ง 
2. จัดต้ังและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภา
เกษตรกรอ าเภอ 
 2.1 จัดอบรมความรู้คณะผู้ประสานงาน
เครือข่ายสภาเกษตรกรอ าเภอจ านวน 16 คน 
หลักสูตร 1 วัน 
 2.2 สนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกร
อ าเภออย่างต่อเนื่อง 2 เดือน/ 1 ครั้ง 
 

            2,157,332 

1.2 โครงการ
ยกระดับความคิด
ติดอาวุธทางปัญญา 
สร้างสัมมาชีพท่ัว
แผ่นดิน 

15 อ าเภอ 1.สร้างสัมมาชีพต้นแบบ
อ าเภอละ 1 อาชีพ รวม 15 
อ าเภอ 
2. เกษตรกรจากอ าเภอ
ต่างๆในจังหวัดน่านมีโอกาส
ศึกษาดูงานเรียนรู้จาก
สัมมาชีพต้นแบบ 
3. เกษตรกรผู้ศึกษาดูงานน า
ความรู้จากแปลงสัมมาชีพ
ต้นแบบไปปฏิบัติ 
4. ประมวลองค์ความรู้จาก
สัมมาชีพต้นแบบ 

1.จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรต าบล หมู่บ้าน 
องค์กรเกษตรกร ปราชญ์ หน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง อ าเภอละ 80 คน ระดมความคิด
สร้างสัมมาชีพต้นแบบของต าบล 
2. สนับสนุนวัสดุการผลิตและวัสดุเตรียมความ
พร้อมเป็นฐานถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรราย
อื่นแปลงสัมมาชีพต้นแบบฯละ 10,000 บาท 
3. น าผู้แทนเกษตรกรที่สนใจ 80 คน ศึกษาดู
งานจากสัมมาชีพอ าเภอต้นแบบ 
4. เกษตรกรที่ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน
น าความรู้จากสัมมาชีพต้นแบบไปประยุกต์
ด าเนินการ 
5. ประมวลองค์ความรู้จากสัมมาชีพต้นแบบ 

            877,886 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
ล าดับ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ พื้นท่ี

ด าเนินการ 
เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ(ต.ค. 56-ก.ย.57) งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1.3 จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด 

สภา
เกษตรกร
จังหวัดน่าน 

-จัดการเลือกตั้งผู้แทน
เกษตรกรระดับต าบล 
หมู่บ้าน ในต าบล หมู่บ้านท่ี
ยังไม่มีผู้แทน 
-จัดการเลือกตั้งผู้แทน
เกษตรกรระดับหมู่บ้าน 
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ 
และสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดแทนต าแหน่งท่ีว่าง
ร้อยละ 3 ต่อปีทุกระดับ 

-ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้เกษตรกรมาใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง 
-จัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
-ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 

            70,029 

2 แก้ไข
ปัญหา
ให้แก่
เกษตรกร
และ
องค์กร
เกษตรกร 

2.1 โครงการ
สนับสนุนนโยบาย
การรักษา
เสถียรภาพราคา
สินค้าเกษตรและ
แก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรอื่นๆ 

สภา
เกษตรกร
จังหวัดน่าน 

แก้ไขปัญหาราคาสินค้า
เกษตรและแก้ไขปัญหา
การเกษตรอื่น 10ประเด็น
ปัญหา 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนเกษตรกรใน
อ าเภอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากผู้ประสานงาน
เครือข่ายสภาเกษตรกรต าบล อ าเภอ 
เกี่ยวกับราคาสินค้า และปัญหาอื่นๆ เช่น
ปัญหาการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีดิน 
รายได้ ต้นทุน และแนวทางการแก้ไขเป็น
ประเด็นปัญหาๆละ 30 คน 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหาข้อสรุป 
ระดับจังหวัด  

            1,691,387 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 4,796,634 



 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ล าดับ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ พื้นท่ี

ด าเนินการ 
เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ(ต.ค. 56-ก.ย.57) งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ฐานข้อมูล

ระดับ
ต าบล,
อ าเภอ,
จังหวัด,
ประเทศ
,และระดับ
โลก เป็น
ฐานข้อมูล
ทาง
เศรษฐกิจ
การเกษตร
เพื่อใช้ใน
การ
พยากรณ์
และ
ป้องกัน
ความเสี่ยง
ส าหรับ
เกษตรกร
และ
หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 โครงการ
ศึกษาจัดท า
ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การประกอบ
อาชีพ 

ทุกหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกรระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกร 1 
ระบบ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจทาง
การเกษตร 1 ระบบ 
ระบบบริหารจัดการ
องค์กร 1 ระบบ 

ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ ระบบจัดหา
ครุภัณฑ์ติดต้ังระบบ  
อบรมการใช้ระบบ 
อบรมการบันทึกข้อมูล 
อบรมการจัดเก็บข้อมูล 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
ด าเนินการบันทึกข้อมูล 
ใช้ประโยชน์สารสนเทศ 
 

            6,610,409 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 6,610,409 
 



 
 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดเพ่ือบูรณาการเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ 
ล าดับ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ พื้นท่ี

ด าเนินการ 
เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ(ต.ค. 56-ก.ย.57) งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดท า
แผนพัฒนา
การเกษตร 
โดยใช้
ฐานข้อมูล
ของ
เกษตรกร
ตั้งแต่
ระดับ
หมู่บ้านสู่
จังหวัด 

1.1 
โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ระดับ
จังหวัด 

สภา
เกษตรกร
จังหวัดน่าน  

ได้แผนพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัด
ท่ีผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียเพื่อใช้จัดท า
แผนแม่บทพัฒนา
เกษตรกรรม 

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดโดยการมีส่วนร่วม
ของระดับต าบลและอ าเภอดังน้ี 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างผล
การประเมินศักยภาพการเกษตรจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัดคัดเลือกองค์คณะท าหน้าท่ีจัดท าแผน
ฯ 
- จัดประชุมองค์คณะจัดท าแผนฯด าเนินงาน 
- จัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มท่ีมีสภาพพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงกัน 
- จัดประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 
- ประชุมสมัชชาสภาจังหวัดเพื่อทบทวนแผนฯจังหวัด 
- นิเทศน์งานจัดท าแผน 
 

            412,933 

1.2 
โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ระดับ
อ าเภอ 

15 อ าเภอ สภาเกษตรกร
จังหวัดได้รับ
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมอ าเภอ
น าไปบูรณาการ
เสนอสภาเกษตรกร
แห่งชาติ 

-ประชุมผู้แทนเกษตรกรต าบลเป็นรายอ าเภอ น าเสนอ
ข้อมูลพื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตร สภาพปัญหา 
ข้อเสนอแนะ การแก้ไขคัดเลือกองค์คณะท าหน้าท่ีจัดท า
แผนฯ 
- ประชุมองค์คณะจัดท าแผนด าเนินการ จัดท ายุทธศาสตร์
พัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอและแผนปฏิบัติ 
จัดประชาพิจารณ์ร่างแผนฯอ าเภอ ระดมความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-ประชุมทบทวนแผนอ าเภอ 

            91,627 

1.2 
โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ระดับต าบล 

ทุกต าบล 99 ต าบล - จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้านเป็นรายต าบล เพื่อ
น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน การผลิตสินค้าเกษตร สภาพปัญหา 
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาของแต่ละต าบล  
- วิเคราะห์ศักยภาพการเกษตร (swot) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
- จัดท ายุทธศาสตร์ของต าบล 
- จัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์  

            722,725 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดเพ่ือบูรณาการเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ 
ล าดับ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ พื้นท่ี

ด าเนินการ 
เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ(ต.ค. 56-ก.ย.57) งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
2 บูรณาการ

แผนพัฒนา
การเกษตร
ของจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด
และภาค 
เป็นแผน
แม่บทในการ
พัฒนา
เกษตรกรรม
ระดับชาติ 

2.1 โครงการ
จัดท าแผน
แม่บทเพื่อ
พัฒนา
เกษตรกรรม
ระดับชาติ 

สภา
เกษตรกร
จังหวัดน่าน 

ได้แผนแม่บท
พัฒนา
เกษตรกรรมท่ี
ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย 
รวมท้ังเชื่อมโยง
แผนแม่บทระดับ
จังหวัด 

-เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมจัดท าแผน
แม่บท Kick off 
- อบรมกรอบวิธีการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัด 
- รวบรวมประมวลข้อมูลแผนพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัด 

            66,423 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 1,293,708 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
ล าดับ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ พื้นที่

ด าเนินการ 
เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ(ต.ค. 56-ก.ย.57) งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 1. การผลิต
สินค้าท่ีมี
คุณภาพและ
ต้นทุนต่ า
ตามความ
ต้องการของ
ตลาด 

1.1 โครงการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและ
เชื่อมโยงธุรกิจเกษตร
ท่ีเป็นธรรม (ระดับ
สถาบันเกษตร) 

สภา
เกษตรกร
จังหวัดน่าน 

มีการเชื่อมโยง
ธุรกิจซ้ือขาย
สินค้าเกษตร 
ระหว่างสถาบัน
เกษตรจ านวน 1 
เรื่องต่อปี 

1.ส ารวจข้อมูลความต้องการซ่ือสินค้าเกษตร และ
ปัจจัยการผลิต รวมท้ังความต้องการขายสินค้า
เกษตรและปัจจัยการผลิตพร้อมรายละเอียดของ
สินค้า 
2. ประมวลข้อมูลจัดส่งให้สถาบันเกษตรกรใน
จังหวัดและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดท่ัว
ประเทศ 
3. ติดตามผลการปฏิบัติงาน  

            852,500 

2. สร้าง
อ านาจ
ต่อรองให้
เกษตรกร
ได้รับ
ผลตอบแทน
สูงสุดจาก
ผลผลิต 

2.1 ติดตามและ
ร่วมมือการเจรจาซ้ือ
ขายสินค้าเกษตรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคา 

สภา
เกษตรกร
จังหวัดน่าน 

สภาเกษตรกร
จังหวัดเข้าร่วม
การเจรจาต่อรอง
ซ้ือขายและ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามสัญญา
ตกลงซื้อขาย
สินค้าเกษตร 
แก้ไขปัญหาอัน
เนื่องมาจาก
ผลผลิตราคา
ตกต่ า 

1.สภจ. และ สกจ.  ประสานข้อมูลการเจรจา
ต่อรองซื้อขายสินค้าเกษตรและการท าสัญญา
ข้อตกลงซื้อขายจากหน่วยงานและองค์กร
เกษตรกรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้า
ร่วมเจรจา 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปัญหา
และแนวทางการเจรจา เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
ร่วมกับเกษตรกร พ่อค้า ภาคราชการ รวม 6 ครั้ง
(สินค้า) ครั้งละ 30 คน 
3. แต่งตั้งผู้มีความเชี่ยวชาญรายสินค้า เป็นท่ี
ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัด 
4. ในขั้นตอนการต่อรองสภาเกษตรกรจังหวัด
เสนอผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมการเจรจาเพ่ือให้
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
5.กรณีมีการท าสัญญาข้อตกลงซื้อขายกันแล้ว 
สภาเกษตรกรจังหวัดติดตามผลการปฏิบัติตาม
สัญญาเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
6. ประมวลข้อมูลเป็นกรณีศึกษาเพื่อแนะน าด้าน
การตลาดแก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป 

 
 
 
 

           212,340 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
ล าดับ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ พื้นท่ี

ด าเนินการ 
เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ(ต.ค. 56-ก.ย.57) งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
 3. สร้างการ

เรียนรู้และ
พัฒนาของ
เกษตรกรที่
สอดคล้องภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นและ
สถานการณ์
โลก 

3.1 ศูนย์
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สภา
เกษตรกร
จังหวัดน่าน 

1 ศูนย์ 1.จัดต้ังพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
พื้นท่ี 15 ไร่ 
 - อาคารท่ีพัก ระบบสาธารณูปโภค 
 -แปลงเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ 
    - ท านาข้าว 5 ไร่ 
   - ปลูกผัก 4 ไร่ 
   - เลี้ยงปลานิล 5 ไร่ 
   - เลี้ยงไก่พื้นเมือง 
   - เพาะเห็ดฟาง 4 โรงเรือน 
 

            200,000 
 

865,600 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2,130,440 
รวมท้ัง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 14,831,191 



 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

1. นายพงศกร  พุฒตรง   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน   
2. นายพัลลภ   แก้วใหม่   รองประธานสภาเกษตรกรคนที่ 1  
      สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัดน่านเขตอ าเภอบา้นหลวง  
3. นายภาณุพงศ์  มังคลาด    รองประธานสภาเกษตรกรคนที่ 2 
      สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัดน่าน เขตอ าเภอเชียงกลาง  
4. นายบุญเยี่ยม   นันทเพรี    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอเมืองน่าน 
5. นายมนัส   หวั่นท๊อก   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอเวียงสา 
6. นายสวาท   พินยา    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอทุ่งช้าง 
7. นายนพดล   ค าเข่ือน    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอสองแคว 
8. นายสมพงษ์   ใจปิง    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
      เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
9. นายส ารวย  ผัดผล   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอภูเพียง  
10. นายล้วน   สุทธเขต    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอสันติสุข 
11. นายสมคิด   แก้วใส   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอแม่จริม 
12. นายสมเกียรติ  แก้วธรรม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอ าเภอนาหมื่น 
13. นายชมพล   พรมกามินทร์   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   กองวี   สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ  
 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อคณะท างานประจ าสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  

1. คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน คณะท างานประกอบไปด้วย 
 

1. นายพัลลภ  แก้วใหม่  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านคนที่ 1 ประธานคณะท างาน 
2. นายบุญเยี่ยม นันทเพรี ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเมืองน่าน       รองประธานคณะท างาน  
3. นายชมพล  พรมกามินทร์ ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอนาน้อย                        คณะท างาน  
4. นายสมคิด แก้วใส  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอแม่จริม                        คณะท างาน  
5. นายสวาท พินยา  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอทุ่งช้าง                        คณะท างาน  
6. นายสมฤทธิ์ ศิลป์ท้าว ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอปัว                        คณะท างาน  
7. นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์ หัวหน้าส านักงานสภาฯ           คณะท างาน/เลขานุการ  

2. คณะท างาน แก้ไขปัญหาการเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คณะท างานประอบไปด้วย 
1. นายพัลลภ  แก้วใหม่ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านคนที่ 1 ประธานคณะท างาน  
2. นายบุญเยี่ยม  นันทเพรี  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเมือง        รองประธานคณะท างาน  
3. นายมนัส  หวั่นท๊อก  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเวียงสา    คณะท างาน  
4. นายสมฤทธิ์  ศิลป์ท้าว  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอปัว    คณะท างาน  
5. นายสวาท  พินยา  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอทุ่งช้าง    คณะท างาน  
6. นายชมพล  พรมกามินทร์  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.  นายสวย อินนา   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช     คณะท างาน  
11.  นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์ หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน     คณะท างาน/เลขานุการ 
12.  นายอนุกุล  กองแก้ว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุกา 

 

3. คณะท างานยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด   สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน 
คณะท างานประกอบไปด้วย 

1. นายมนัส  หวั่นท๊อก ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเวียงสา   ประธานคณะท างาน  
2. นายส ารวย  ผัดผล ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอภูเพียง        รองประธานคณะท างาน  
3. นายพัลลภ  แก้วใหม่ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านคนที่ 1    คณะท างาน  
4. นายภาณุพงศ์  มังคลาด รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านคนที่ 2   คณะท างาน  
5. นายณัฏฐกิตติ์  เกตุแก้ว  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอท่าวังผา    คณะท างาน  
6. นายชมพล  พรมกามินทร์  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอนาน้อย    คณะท างาน  
7. นายบุญเยี่ยม นันทเพรี  ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอเมือง    คณะท างาน  
8. นายนพดล ค าเข่ือน   ผู้แทนเกษตรกรเขตอ าเภอสองแคว    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  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

4. คณะท างาน ศึกษา วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
คณะท างานประกอบไปด้วย 

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

5. คณะท างานติดตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี 2555/56 ระดับจังหวัด  สภา
เกษตรกรจังหวัดน่าน คณะท างานประกอบด้วย 

1. นายภาณุพงศ์ มังคลาด  รองประธานสภาเกษตรกรคนที่ 2     ประธานคณะท างาน  
2. นายมนัส หวั่นท๊อก สมาชิกสภาเกษตรกรเขตอ าเภอเวียงสา  รองประธานคณะท างาน  
3. นายชมพล พรมกามินทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรเขตอ าเภอนาน้อย  คณะท างาน  
4. นายชูวิทย์ มินทะนา สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์   คณะท างาน  
5. นายณัฏฐกิตติ์ เกตุแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรเขตอ าเภอท่าวังผา  คณะท างาน  
6. นายบุญเยี่ยม นันทเพรี  สมาชิกสภาเกษตรกรเขตอ าเภอเมือง  คณะท างาน  
7. นายณฐกร พุฒตรง  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง   คณะท างาน  
8. นายส ารวย ผัดผล  สมาชิกสภาเกษตรกรเขตอ าเภอภูเพียง  คณะท างาน  
9. นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  คณะท างาน/เลขานุการ  

 
6. คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาผลผลิตล าไย คณะท างานประกอบด้วย  

1. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน     ประธานคณะท างาน  
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน      คณะท างาน  
3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม      คณะท างาน  
4. นายกเทศมนตรีต าบลกองควาย       คณะท างาน  
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านหรือผู้แทน     คณะท างาน  
6. เกษตรจังหวัดน่านหรือผู้แทน       คณะท างาน  



7. พาณิชย์จังหวัดน่านหรือผู้แทน       คณะท างาน  
8. การค้าภายในจังหวัดน่านหรือผู้แทน      คณะท างาน  
9. สหกรณ์จังหวัดน่านหรือผู้แทน       คณะท างาน 
10. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หรือผู้แทน  คณะท างาน  
11. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่านหรือผู้แทน     คณะทางาน  
12. ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. น่านหรือผู้แทน     คณะท างาน  
13. เกษตรอ าเภอเมืองน่านหรือผู้แทน      คณะท างาน  
14. เกษตรอ าเภอเชียงกลางหรือผู้แทน      คณะท างาน  
15. ประธานกลุ่มวิสาหกิจล าไยอ าเภอเชียงกลาง     คณะท างาน  
16. ประธานกลุ่มล าไยต าบลน  าปั้วหรือผู้แทน     คณะท างาน  
17. นายบุญเยี่ยม นันทเพรี ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบลอ าเภอเมืองน่าน  คณะท างาน  
18. นายสวย อินนา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน    คณะท างาน  
19. นายภาณุพงศ์ มังคลาด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน    คณะท างาน  
20. หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน             เลขานุการคณะท างาน  
21. หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร       ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน  

 

7. คณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ต.สะเนียน  อ.เมือง จ.น่าน คณะท างานประกอบด้วย 
1. นายพัลลภ แก้วใหม่  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประธานคณะท างาน  
2. นายบุญเยี่ยม นันทเพรี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน       รองประธานคณะท างาน  
3. นายมนัส หวั่นท๊อก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน   คณะท างาน  
4. นายสมฤทธิ์ ศิลป์ท้าว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน   คณะท างาน  
5. นายณฐกร พุฒตรง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน   คณะท างาน  
6. นายสวาท พินยา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน   คณะท างาน  
7. นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ หัวหน้าส านักงานฯ          คณะท างาน/เลขานุการ  
8. นายอนุกุล  กองแก้ว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

8. คณะท างานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนต าแหน่งที่ว่าง กรณีอ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน คณะท างานประกอบด้วย 

1. นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ นายอ าเภอท่าวังผา    ประธานคณะท างาน  
2. นายสนิท ปัญญาวงศ์  เกษตรอ าเภอท่าวังผา         รองประธานคณะท างาน  
3. นายประดิษฐ์ นิลแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   คณะท างาน  
4. นางเฉลิมพร ล าน้อย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   คณะท างาน  
5. นางภัทรนันท์ ภิยะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   คณะท างาน  
6. นางสุกัญญา ตั งเจียมศรี หัวหน้าส านักปลัด อบต.ศรีภูมิ    คณะท างาน  



7. นายอนุกุล กองแก้ว  นักส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    คณะท างาน  
8. นางล าพูล โชติธนธิติศักดิ์ หัวหน้าส านักงานฯ          คณะท างาน/เลขานุการ  
9. พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย  หน.ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร     คณะท างาน/ผช.เลขานุการ  

 

9. คณะท างานแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คณะท างานประกอบด้วย 
1. นายพงศกร พุฒตรง  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน    ประธานคณะท างาน  
2. นายพัลลภ แก้วใหม่ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 1    รองประธานคณะท างาน  
3. นายภาณุพงศ์ มังคลาด รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 2  คณะท างาน 
4. นายบุญเยี่ยม  นันทเพรี ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเมือง              คณะท างาน  
5. นายมนัส  หวั่นท๊อก ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเวียงสา        คณะท างาน  
6. นายสมฤทธิ์  ศิลป์ท้าว ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอปัว                              คณะท างาน  
7. นายสวาท  พินยา  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอทุ่งช้าง                           คณะท างาน  
8. นายชมพล  พรมกามินทร์ ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอนาน้อย                          คณะท างาน  
9. นายล้วน  สุทธเขต ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอสันติสุข                          คณะท างาน  
10. นายสมพงษ์  ใจปิง ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ               คณะท างาน  
11. นายสมเกียรติ  แก้วธรรม ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอนาหมื่น                  คณะท างาน  
12. นายส ารวย ผัดผล ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอภูเพียง    คณะท างาน  
13. นายนพดล ค าเข่ือน ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอสองแคว    คณะท างาน  
14. นายสมคิด แก้วใส ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอแม่จริม    คณะท างาน  
15. นายสมนึก พิศจาร ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอบ่อเกลือ    คณะท างาน  
16. นายศักดิ์ ล าค า  ผู้แทนเกษตรกรอ าเภอท่าวังผา    คณะท างาน  
17. นายสวย  อินนา ทรงคุณวุฒิด้านพืช                                        คณะท างาน  
18. นายเดชา ศรีจรรยา ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์     คณะท างาน                                      

19. นายชูวิทย์ มินทะนา ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์     คณะท างาน  
20. นายณฐกร พุฒตรง ทรงคุณวุฒิด้านประมง     คณะท างาน  
21. นายเนตร กองวี  ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ    คณะท างาน  
22. นายชนาประทิน อุ่นถา สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ    คณะท างาน  
23. นายอนุกุล  กองแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    คณะท างาน 
24. นางสาวศิรินทรา ศรีปัญญานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างาน  
25. นางทิพธิวา แข่งขัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างาน  
26. นายธีระพันธ์  รุณตัน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    คณะท างาน  
27.  ตัวแทนจากส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน      คณะท างาน 
28.  ตัวแทนสมาคมผู้ปลูกข้าวโพด                               คณะท างาน                                                                                    
 29. นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์  หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน           คณะท างาน/เลขานุการ 

     30. พ.จ.อ สุริยัน ปันชัย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  


