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“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทําความเจริญใหแกประเทศได แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน  

ตองไมพูดมาก ตองไมทะเลาะกัน ถาทําโดยเขาใจกัน เช่ือวาทุกคนจะมีความพอใจได...” 

พระราชบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทาน ณ วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

 

 

 

 



 

สารจาก... 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 
  คํากลาวท่ีวา "เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ" แสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของเกษตรกรตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เกษตรกรไมไดเปนเพียงอาชีพ แตยังถือเปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติ จากพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกร แหงชาติ พ.ศ.2553 "สภาเกษตรกรแหงชาติ" จึงไดกอรางสรางองคกรข้ึนมาดวยเจตนารมณเพื่อ
รักษาผลประโยชนของเกษตรกร ดวยการสนับสนุนสิทธิการมีสวนรวมของเกษตรกร การรวมตัวกันเพื่อกําหนด
นโยบายและการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอยางเปนระบบดวยตนเอง  
 

  ดวยยุทธศาสตรและภารกิจของสภาเกษตรกรท่ีจะตองสรางศรัทธาและความเช่ือมั่นตอสภา
เกษตรกรและองคกร เกษตรกร การจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ และภารกิจ
สําคัญคือการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดเพื่อบูรณาการข้ึนสูแผนแมบทการพัฒนาเกษตรกรรมของ
ประเทศ เพื่อสรางความมั่งค่ัง และความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ดวยรูปแบบเปนการรวมกันคิดรวมกันทํา 
ใหเกษตรกรสามารถกําหนดทิศทางของอาชีพเกษตรกรรมไดดวยตัวเอง จากระดับรากหญาข้ึนไปสูระดับชาติ  
 

  สภาเกษตรกรจังหวัดนาน มีความต้ังใจในการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตนารมณ ดังกลาว
ขางตน โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการรวมกันกําหนดแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัด
โดยสะทอนจากความตองการของประชาชน มาจากกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนอยางแทจริง ตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 นโยบายสําคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน วิสัยทัศนและแนวทางแผนการพัฒนาของจังหวัดนาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของสภาเกษตรกรแหงชาติและสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพื้นท่ี เพื่อความเปนไปได มุงสูวิสัยทัศนของสภาเกษตรกรแหงชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
 

  สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ขอยึดมั่นและปฏิบัติตามวิสัยทัศนและพันธกิจ ของสภาเกษตรกร
แหงชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดนาน สรางความศรัทธาและความเช่ือมั่นตอเกษตรกร โดยขอเปน
กระบอกเสียงของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนาน ในการสะทอนปญหาในการทําการเกษตร เพื่อหาแนวทางและ
ขอเสนอตอการแกไขปญหาตางๆของเกษตรกรเพื่อสงตอไปยังรัฐบาล ไดใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย
แกไขความเดือดรอนในการทํามาหากินของพี่นองเกษตรกร และพัฒนาภาคการเกษตรสูความยั่งยืน  
 
 
 
        นายพงศกร  พุฒตรง 
        ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
 
 
 

 



 

ถอ้ยแถลง... 

หวัหนา้สํานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2557 ของสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสภาเกษตรกรเกษตรกรจังหวัดนาน ซึ่งเปนการสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในสวนของการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการภายใตบทบาทหนาท่ี
ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และในฐานะเปนฝายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมท้ังการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตาม
โครงการและกิจกรรมการมีสวนรวมของหนวยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยสอดคลองกับ
งบประมาณท่ีสภาเกษตรกรแหงชาติอนุมัติเพื่อดําเนินการและปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีวางไว 

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 สภาเกษตรกรจังหวัดนานไดรวมกันดําเนินงานโดยมี
เจตนารมณในการแกไขปญหาและพัฒนาเกษตรกรตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ท้ัง 4 ดาน ตลอด
ท้ังการแกไขปญหาในพื้นท่ีของจังหวัดนานท่ีเกิดข้ึนเปนระยะ ๆ ดวยความรวมมือของสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนาน และพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน จนทําใหการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกร
จังหวัดนานและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดรับความเช่ือมั่นแกเกษตรกร องคกรเกษตรกรและ
ประชาชนไดในระดับหนึ่ง  

  ในโอกาสนี้ ดิฉันในฐานะหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ขอขอบพระคุณสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดนานทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหชวยเหลือในกิจกรรมตาง ๆ หลายดาน หลายโอกาส 
ตลอดจนพนักงานทุกคนในสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ท่ีรวมกันปฏิบัติงานดวยความเขมแข็ง รวมมือ 
รวมแรง รวมใจ เสียสละดวยจิตอาสาปฏิบัติงานใหสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ในการแกไขปญหาและพิจารณา
หาแนวทางพัฒนาเกษตรกร ใหยืนอยูไดอยางยั่งยืนและมั่งคง สมดังกับปรัชญาสภาเกษตรกรจังหวัดนานท่ีวา 
“ชวยราษฎร ประสานรัฐ ยึดมั่นปรัชญา พัฒนาเกษตรกรนาน” 

 
 
 
       นางลําพูล  โชติธนธิติศักด์ิ 
      หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 



 

คณะผูบ้ริหารสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูบ้ริหารสํานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 
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สวนที่ 1 
สภาเกษตรกรจังหวดันานและสํานกังานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 
 

ความเปนมาของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
       สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) ประกอบ
มาตรา 30(1) ไดบัญญัติใหรัฐจัดทํากฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันท่ี 
คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา       
                   กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีคําส่ังแตงต้ัง คณะกรรมการยกรางกฎหมาย วาดวยสภา
เกษตรกร โดยมี ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ) เปน
ประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) เปนกรรมการ และเลขานุการ เพื่อ ดําเนินการ 
ศึกษา และยกรางกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ไดยกรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติ 
พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนกฎหมาย ท่ีใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุมครอง รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการ
ผลิต และการตลาดเพื่อใหผลิตผลทางการเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับเกษตรกร ในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสรางสมานฉันท ของเกษตรกรท้ังประเทศ ทําใหเกษตรกร มีความเข็ม
แข็ง และมีการรวมตัวกัน อยางเปนเอกภาพ โดยสรางเครือขายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถจัดทํา
แผนแมบท เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา กําหนดนโยบาย ใหสอดคลองกับความตองการ และสภาพปญหา
อันแทจริง รวมท้ังใหเกษตรกรไดรับ การพัฒนา สงเสริมใหไดรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมดาน
ตางๆในการนี้ ไดมีการนํารางพระราชบัญญัติดังกลาว ออกไปรับฟงความคิดเห็นจากเกษตรกร และผูเกี่ยวของ
ในพื้นท่ี แตละภาค รวม 4 ภาค แลวนําขอมูลท่ีได จากการรับฟงความคิดเห็น มาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ
ฯ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และไดเสนอไปยัง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใหดําเนินการ ตามกระบวนการตรา
กฎหมาย 
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหรัฐ ตองดําเนินการคุมครอง และรักษา

ผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิต และการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ัง

สงเสริมการรวมกลุม ของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนเกษตรกรรม และรักษาผลประโยชน

รวมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุน การมีสวนรวมของเกษตรกร ในการกําหนดนโยบาย และวางแผนการ

พัฒนาเกษตรกรรม อยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน ท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยางตอเนื่อง และเปนไปเพื่อเกษตรกรอยางแทจริง และมีกระบวนการ

ตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐดานการปฏิบัติตาม นโยบายเกษตรกรรม อันจะนําไปสู การพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

และระบบเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ อยางยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ ในการจัดต้ังสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีไดแถลง

หลักการ และเหตุผลแลว ผูเสนอราง พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ไดแถลงหลักการ 

และเหตุผล ในการเสนอรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว รวมท้ังรางฯ ของคณะรัฐมนตรีไดเสนอ จนครบท้ัง 9 

ฉบับ และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปราย แสดงความคิดเห็น อยางกวางขวางเสร็จแลว ท่ีประชุมไดลง

มติรับหลักการ แหงรางพระราชบัญญัติท้ัง 9 ฉบับ พรอมกันไปดวยคะแนนเสียง เห็นชอบ 304 เสียง ไม



 

ลงคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียงไมมี และมีมติใหต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญจํานวน 36 คน เพื่อพิจารณา

โดยถือเอารางพระราชบัญญัติ ของคณะรัฐมนตรีเปนหลัก ในการพิจาณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

กําหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน  
 

การดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

 ในระยะแรก ตามบทเฉพาะกาลไดกําหนดใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทําหนาท่ีเลขาธิการ

สภาเกษตรกรแหงชาติและหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  เกษตรและสหกรณจังหวัดทํา

หนาท่ีหัวหนาสํานักงานสภาจังหวัด มีอายุไมเกิน 2 ป นับต้ังแตพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใชและจะตอง

จัดใหมีการเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรเพื่อใหไดมา ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรกสวนรายช่ือเกษตรกรผูมี

สิทธิเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน ใหพิจารณาจากบัญชีครัวเรือนเกษตรกรท่ีกระทรวงเกษตรและ

สหกรณไดข้ึนทะเบียนไวแลว โดยใหเกษตรกรท่ีบรรลุนิติภาวะทุกคนในแตละครัวเรือนเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน รวมท้ังพิจารณาจากบัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมดวย 

หลังจากนั้นผูแทนเกษตรกรในระดับหมูบานจะเลือกผูแทนเกษตรกรระดับตําบล และผูแทนเกษตรกรในระดับ

ตําบลเปนผูเลือกผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอ โดยผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอรวมกับผูทรงคุณวุฒิจะเปนผู

เลือกประธานสภาเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อใหประธานสภาเกษตรกรระดับจังหวัดเขามาทําหนาท่ีสมาชิก

สภาเกษตรกรแหงชาติตอไป            

สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
 ในระยะแรก ตามบทเฉพาะกาลไดกําหนดให เกษตรและสหกรณจังหวัดทําหนาท่ีหัวหนาสํานักงาน
สภาจังหวัด มีอายุไมเกิน 2 ป นับต้ังแตพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใชและจะตองจัดใหมีการเลือกต้ัง
ผูแทนเกษตรกรเพื่อใหไดมา ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก 
มาตรา ๓๑ ใหมีสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบดวย 
  (๑) สมาชิกท่ีไดรับการเลือกต้ัง จํานวนสิบหกคน ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีจํานวนอําเภอมากกวา
สิบหกอําเภอ ใหเพิ่มจํานวนผูแทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นใหเทากับจํานวนของอําเภอ 
  (๒) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) เลือกจากผู ท่ีมีความรู  ความเช่ียวชาญ         
ดานเกษตรกรรม จํานวนหาคน โดยมาจากดานพืช ดานสัตว และดานประมง อยางนอยดานละหนึ่งคน 
 ใหสํานักงานจัดใหมีการเลือกต้ังเพื่อใหไดสมาชิกตาม (๑) และการเลือกเพื่อใหไดสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ 
(๒) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (1) 
เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก จังหวัดนานไดดําเนินการเลือกต้ังผูแทนเกษตรกร

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

 



 

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

ตอน พิเศษ 58 ง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 จากนั้นจังหวัดนาน ไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือก
ประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2554 ผลการเลือกต้ัง คือ 

 

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

 ตามระเบียบสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 5(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เปน
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติโดยตําแหนง ซึ่งนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับ
การแตงต้ังเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 129 ตอนพิเศษ 54 ง 
วันท่ี 23 มีนาคม 2555 
 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (2) 
 หลังจากไดสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ตามมาตรา 31 (1) เรียบรอยแลว จังหวัดนานจึงได

ดําเนินการจัดการคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา 31 (2) เพื่อใหมีสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดครบถวนตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดนานไดกําหนดวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 เปนวันคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ จํานวน 14 คน แยกตามความรูความเช่ียวชาญ 



 

และประสบการณ จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานพืช ดานสัตว ดานประมง และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ ซึ่งผูสมัคร

ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ตามมาตรา 31 (2) คือ 

  1. ผูทรงคุณวุฒิดานพืช ไดแก  นายสวย  อินนา 

  2. ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว ไดแก   1. นายชูวิทย  มินทะนา 

            2. นายเดชา  ศรีจรรยา 

  3. ผูทรงคุณวุฒิดานประมง ไดแก  นายณฐกร  พุฒตรง 

  4. ผูทรงคุณวุฒิดานเกษตรกรรมอื่น ๆ ไดแก นายเนตร  กองวี 

และไดรับการแตงต้ังเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 129 ตอน 

พิเศษ 125 ง วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 
 

มาตรา 11 สภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 1. เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดนโยบายการสงเสริม และการพัฒนาความเขมแข็งแกเกษตรกร 

และองคกรเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุมครองพื้นท่ี

เกษตรกรรม 

 2. เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบาย และแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทําการเกษตร
แบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไรนาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย และ
เกษตรกรรมรูปแบบอื่น 
 3. ใหคําปรึกษาและขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมท้ังการอนุรักษ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 4. เสนอแผนแมบทตอคณะรัฐมนตรี 
 5. เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค
ความรูทางดานพันธุธรรมพืช และสัตวทองถ่ิน ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูป
ผลผลิตทางเกษตรกรรม 
 6. เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการประกันความเส่ียงของราคา และผลผลิตทาง
เกษตรกรรม รวมท้ังการกําหนดสวัสดิการใหแกเกษตรกร 
 7. เสริมสรางความรวมมือ และประสานงานกับภาครัฐ และเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
และองคกรระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
 8. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกร 
 9. ใหความเห็นตอนโยบาย กฎหมาย หรือขอตกลงท่ีเกี่ยวของ และมีผลกระทบตอเกษตรกร 
 10. ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร และตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ 
 11.แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือท่ีปรึกษาตามความจําเปน 
 12.ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสภาเกษตรกรแหงชาติ หรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 

 



 

มาตรา 20 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 1. รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาท่ีเปนเลขานุการของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ๒. รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภา
เกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงาน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 3. ประชาสัมพันธใหเกษตรกร และองคกรเกษตรกร ไดทราบถึงนโยบาย แผนแมบทและการ
ดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 4. รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
 5. จัดใหมีฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ระบบขอมูลและการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นท่ีเกี่ยวของ ท้ังในดานการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต การแปร
รูป การตลาด และราคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร 
 6. ประสานการดําเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 7. จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

 8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีสภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมาย 
 

มาตรา 33 สภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรภายในจังหวัด  
 2. ประสานนโยบายและดําเนินงานระหวางองคกรเกษตร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 
และหนวยงานของรัฐ  
 3. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด 
ในรูปแบบตางๆ  
 4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อบูรณาการเปนแผนแมบท
เสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป  
 5. สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและยุว
เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน  
 6. เสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับภาคเกษตรกรรมรวมท้ังราคา
ผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีไมเปนธรรมตอสภาเกษตรกรแหงชาติ  
 7. ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกร  
 8. แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการใดๆใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้  
 9. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ  
 

มาตรา 38 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 1. รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาท่ีเปนเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 3. ประชาสัมพันธใหเกษตรกร และองคกรเกษตรกร ไดทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรม
จังหวัด และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 4. จัดใหมีระบบฐานขอมูลและการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานการวิจัยและองคความรูเกี่ยวกับการ
ผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑเกษตรกรรม รวมท้ังการตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 5. ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร องคกรเกษตรกร และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 

 6. จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรจังหวัด 
 7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
 

มาตรา 41 ใหสภาเกษตรกรแหงชาติจัดทําแผนแมบท โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
รวมท้ังเช่ือมโยงกับแผนแมบทระดับจังหวัด และตองมีสาระสําคัญดังนี้ 

 

1. การพัฒนาศักยภาพ การสงเสริมและการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร องคกรเกษตรกร กลุม
เกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การสงเสริมการพัฒนาคุมครองพื้นท่ีเกษตรกรรมและการแกไขปญหาดินและท่ีดิน โดยสงเสริมและ
คุมครองสิทธิเกษตรกรใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอยางท่ัวถึง 

3. การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงการสงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุด 

4. การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 
5. การอนุรักษ ฟนฟูและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
6. การคนควา วิจัยและพัฒนาภูมิปญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถ่ิน นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

และการถายทอดองคความรูท่ีไดจากการคนควา วิจัย และพัฒนา เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรมและ
เกษตรอุตสาหกรรม 

7. การเสนอแนะแนวทางในการเขาถึงแหลงทุน และการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร 
8. การสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของเกษตรกรท่ีเกี่ยวของกับ

การทํากินและการเขาถึงแหลงทรัพยากรท่ีจําเปนตอการประกอบการเกษตร 
9. การสรางเครือขายองคกรเกษตรกรเช่ือมโยงและพัฒนาความรวมมือในดานการผลิตทางเกษตรกรรม การ

แปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหวางเครือขายองคกรเกษตรกรกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

10. การสนับสนุน สงเสริมใหการศึกษา อบรม ถายทอดความรู เทคโนโลยีดานเกษตรกรรมและการจัดการแก
เกษตรกรและยุวเกษตรกร 

11. การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนท่ีเกี่ยวกับการเกษตรท่ีมีอยูใหรองรับการชวยเหลือเกษตรกร 
อยางครบวงจร รวมถึงการจัดต้ังกองทุนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว 
 

ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ 

 วิสัยทัศน สภาเกษตรกรแหงชาติ 

 “สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันของเกษตรกร มุงสรางความเปนธรรมและมั่นคงในอาชีพ

เกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ สภาเกษตรกรแหงชาติ 

1. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งและมันคงใหแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 



 

2. สรางเครือขายเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรม โดยเช่ือมโยงกับภาครัฐ 

ผูประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หไดรับความเปนธรรมและ

ประโยชนสูงสุด 

3. บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากลางสูบน 

4. จัดระบบฐานขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องคกร

เกษตรกร และใชกําหนดนโยบายของรัฐ 

5. สงเสริมและสนับสนุนคนควา วิจัย และพัฒนาภูมิปญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถ่ิน ประมง 

นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถายทอดองคความรูท่ีไดรับจาก

การคนควา วิจัย พัฒนา รวมท้ังแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเกษตรกรร 

เปาประสงค 

1. สภาเกษตรกรมีความเขมแข็งมีเครือขายเช่ือมโยงกิจกรรมรวมกนัในทุกระดับ 
2. มีแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมท่ีบูรณาการจากระดับลางสูบน โดยการมีสวนรวมของ
เกษตรกร 
3. เกษตรกร องคกรเกษตรกรไดรับการสงเสริมพัฒนาองคความรูดานการจัดการ การผลิต การตลาด 
และการจัดการองคกรเกษตรกร 
4. เปนองคกรท่ีมีขอมูลดานการเกษตรเพียงพอประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร 

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

ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

วิสัยทัศน (Vision) 

                         “ เกษตรกรนานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ตามวิถีพอเพียงสูความยั่งยืน” 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งและมั่นคงใหแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
 ๒.สรางเครือขายเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเช่ือมโยงกับภาครัฐ
ผูประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหไดรับความเปนธรรมและประโยชน
สูงสุด 
 ๓.บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากลางสูบน 
 ๔. จัดระบบฐานขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและใชกําหนดนโยบายของรัฐ 



 

 ๕. สงเสริมและสนับสนุนคนควา วิจัย และพัฒนาภูมิปญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถ่ิน ประมง 
นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถายทอดองคความรูท่ีไดรับจากการ
คนควา วิจัยพัฒนา รวมท้ังแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

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

 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑ : สรางศรัทธาและความเช่ือมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : สภาเกษตรกรจังหวัดมีความเขมแข็งมีเครือขายเช่ือมโยงในทุกระดับ 
  ตัวช้ีวัด : 1.จํานวนเครือขายสภาเกษตรกรไดรับการจัดต้ัง 

  ๒. รอยละของปญหาเกษตรกรและองคกรเกษตรกรท่ีไดรับการแกไข 
  ๓. จํานวนสมาชิกสภาเกษตรกรและผูแทนกรรมการ พนักงาน องคกรเกษตรกร

ไดรับ   
      การถายทอดความรู 
  ๔. จํานวนบุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

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

 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒: จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนองคกรท่ีมีขอมูลดานการเกษตรเพียงพอประกอบการตัดสินใจของ 
                                                เกษตรกร 
  ตัวช้ีวัด : 1. รอยละของจํานวนขอมูลท่ีจัดเก็บไดสมบูรณตามเปาหมาย 

  ๒. รอยละของความถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูล 
  ๓. รอยละของขอมูลท่ีเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปใช

ประโยชนได 
  กลยุทธท่ี ๑: จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตร 
  กลยุทธท่ี ๒ : ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารสูเกษตรกร  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน 
   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมท่ีบูรณาการจากระดับลางสูบน โดยการ 
                                                มีสวนรวมของเกษตรกร 
  ตัวช้ีวัด : ๑. จํานวนเกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
      ๒. รอยละของงาน/โครงการ ตามแผนแมบทถูกนําไปปฏิบัติ 
   กลยุทธท่ี ๑ :  การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 
 



 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : สรางความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เกษตรกร องคกรเกษตรกรไดรับการสงเสริมพัฒนาองคความรูดานการ 
                                               จัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการองคกร 

ตัวช้ีวัด :  1. จํานวนขอตกลงซื้อขายสินคาเกษตรท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดเขารวมเจรจา 
        ตอรองหรือติดตามผลการปฏิบัติตามขอตกลง 
             2. รอยละของเกษตรกรรุนใหมท่ีผานการอบรมฝกปฏิบัติจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ   
                 พอเพียง แลวสามารถนําความรูไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพเกษตรของตน 

                3. ไดรูปแบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกเกษตรกร    
  กลยุทธท่ี ๑ : สงเสริมการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและตนทุนตํ่า 
  กลยุทธท่ี ๒ : สรางอํานาจตอรองใหเกษตรกรไดผลตอบแทนสูงสุด 
  กลยุทธท่ี ๓ : สรางการเรียนรูและพัฒนาการเกษตร  
  กลยุทธท่ี ๔ : ถายทอดความรูและเทคโนโลยี เพื่อการปรับตัวและสามารถรับมือ  
                                      กับการเปล่ียนแปลง และเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 
  กลยุทธท่ี 5 : สรางสิทธิประโยชนและสวัสดิการของเกษตรกร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมาชิก/อตัรากําลงั 

สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

นายพงศกร พุฒตรง 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

ผูแทนเกษตรกรอําเภอเวียงสา นายพัลลภ แกวใหม 
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน คนที่ 1 

ผูแทนเกษตรกรอําเภอบานหลวง 

นายภาณุพงศ มังคลาด 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน คนที่ 2 
ผูแทนเกษตรกรอําเภอเชียงกลาง 

นายประยูร อินตะวิชัย 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอเวียงสา 

นายชมพล พรมกามินทร 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอนานอย 

นายสมเกียรติ แกวธรรม 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอนาหมื่น 

นายนพดล  คําเขื่อน 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอสองแคว 

นายสวาท พินยา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอทุงชาง 

นายสมฤทธ์ิ ศิลปทาว 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอปว 

นายสมพงษ  ใจปง 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

ผูแทนเกษตรกรอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

นายวีรศักด์ิ คําเฟองฟู 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

ผูแทนเกษตรกรอําเภอภูเพียง 

นายสมนึก พิศจาร 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอบอเกลือ 

นายสมคิด แกวใส 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอแมจริม 

นายลวน สุทธเขต 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอสันติสุข 

นายบุญเยี่ยม นันทเพร ี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

ผูแทนเกษตรกรอําเภอเมือง 

นายศักดิ์ ลําคํา 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
ผูแทนเกษตรกรอําเภอทาวังผา 

นายสวย อินนา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานพืช 

นายเดชา ศรีจรรยา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว 

นายณฐกร พุฒตรง 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานประมง 

นายชูวิทย  มินทะนา 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานสัตว 

นายเนตร  กองวี 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
ผูทรงคุณวุฒิดานเกษตรกรรมอ่ืนๆ 



โครงสรา้งองคก์ร 

สํานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางลําพูล   โชติธนธิติศักด์ิ 

หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

พ.จ.อ. สุริยัน  ปนชัย 

หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร 

นายธีระพันธ  รุณตัน 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางทิพธิวา  แขงขัน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวศิรินทรา  ธนะกองแกว 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายอนุกุล กองแกว 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

นางอัมรา วงศเปง 
แมบานประจําสํานักงานฯ 

นายพล ดีประสม 
คนงานทั่วไป 

พ.จ.อ. สุริยัน  ปนชัย 

รักษาการแทนหัวหนาฝายอํานวยการ 
นางลําพลู   โชติธนธิติศักดิ ์

รักษาการแทนหัวหนาสวนขับเคลื่อนฯ 
นางลําพูล   โชติธนธิติศักดิ ์

รักษาการแทนหัวหนาสวนประเมินผลฯ 

ฝายอํานวยการ สวนยุทธศาสตรการเกษตร สวนขับเคลื่อนและการมีสวนรวม สวนประเมินผลและกํากับการ
บริหารจัดการท่ีดี 

นายสุเทพ นวคุณไพโรจน 
พนักงานขับรถยนต 



สวนที ่2  
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในปงบประมาณ 2557 

1. การจัดทําขอมูลเชิงนโยบาย 

ขอเสนอเพือ่การแกไขปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. การประชุมโครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรกรและแกไขปญหา
ดานการเกษตรอื่นๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน                
ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2557 ณ หองประชุมสํานักงานสภาเกษตรกร              
จังหวัดนาน  

เพื่อพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาปองกนั และแกไขปญหาแกเกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดนาน ป 2557 

สรุปปญหาแนวทางการพัฒนา และแกไขปญหาแกเกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดนาน ป 2557 
ตามโครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรกรและแกไขปญหาดานการเกษตร

อื่นๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
 

สภาพปญหา 
1. ขาดน้ําในการผลิตลําไย โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง เพราะระบบชลประทานไมท่ัวถึง 
2. การออกดอกออกผลไมสม่ําเสมอ ทําใหผลผลิตไมแนนอนในแตละป  
3. ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว  
4. ผลผลิตตอไรตํ่า ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตลําไยไมไดคุณภาพ 
5. ผลผลิตกระจุกตัวออกสูตลาดพรอมกันในระยะเวลาอันส้ัน สงผลใหราคาตกตํ่า ในชวงดังกลาว  
6. การกระจายผลผลิตไปสูผูบริโภคภายในประเทศยังไมท่ัวถึง 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ขาดหองเย็นสําหรับเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอการจําหนาย/แปรรูป 
8. มีการปลูกลําไยในพื้นท่ี ท่ีไมเหมาะสม 
9.   สภาพอากาศ และส่ิงแวดลอมธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป เชน ฝนท้ิงชวงทําใหลําไยหยุดการ

เจริญเติบโต 
10. เกษตรกรผูปลูกลําไยสวนใหญเปนรายยอย และไมมีการรวมกลุมกัน 
11. เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงระยะเวลามี่ไมเหมาะสม  
12. ขาดแหลงทุนในการผลิตลําไยคุณภาพและลําไยนอกฤดู 
13. ในชวงท่ีผลผลิตลําไยออกพรอมกันพอคาหรือผูประกอบการรายยอยในทองถ่ินไมสามารถรองรับ

ผลผลิตได 
 

 

 

แนวทางการแกไขปญหา 

1. พัฒนาแหลงน้ํา และระบบชลประทานเพื่อใหเพียงพอตอการผลิตลําไยในและนอกฤดู 

2. สงเสริมใหองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพใหกับเกษตรกร 

3. รณรงคใหมีการลดการปลูกลําไยในพื้นท่ีไมเหมาะสม 

4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการทําลําไยนอกฤดู พรอมท้ังกําหนดพื้นท่ีในการผลิต 

5. กระจายผลผลิตลําไยเพิ่มจุดรับซื้อลําไย  

6. รณรงคการบริโภคผลสดลําไย 

7. จัดใหมีหองเย็นเพื่อการเก็บรักษาลําไยในพื้นท่ี และเพื่อชะลอการจําหนายลําไย 

8. สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยรวมกลุมผูผลิตลําไย เพื่อผลิตลําไยคุณภาพ 

9. สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต แลวหันมาใชเทคโนโลยีแทน เพื่อลดปญหาการขาด

แรงงานในการเก็บเกี่ยว หรือจุดหาแรงงานคุณภาพเพื่อมาเก็บเกี่ยวและคัดเกรดบรรจุลําไยลงตะกลา 

10. ประสานแหลงเงินทุนเพื่อใหการสนับสนุนเงินทุนในการผลิตลําไยคุณภาพ 

11. จัดหาผูประกอบการรายใหญมารองรับผลผลิตในชวงท่ีลําไยออกพรอมกันมาก 
 
ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพลําไย สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

1. ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของประชุมวางแผนการพัฒนาลําไยคุณภาพเพื่อการสงออก 
2. สภาเกษตรจังหวัดนานประชาสัมพันธใหเกษตรกรกรทราบแนวทางกระบวนการการ

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพลําไยของสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
3. เกษตรกรท่ีสนใจสมัครเขารวมการผลิตลําไยคุณภาพโดยแจงรายช่ือตอสภาเกษตรกรจังหวัด

นาน หรือสหกรณท่ีเขารวมพัฒนาคุณภาพลําไยจังหวัดนาน 
4. สภาเกษตรกรจังหวัดนานประสานบริษัทผูคาลําไยเพื่อการสงออกมาชวยรองรับผลผลิตลําไย          

จังหวัดนาน 
5. สภาเกษตรกรจังหวัดนาน สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน รวมกับตัวแทนบริษัทผูคาลําไยเพื่อ

การสงออก ช้ีแจงถึงกระบวนการการจัดการต้ังแตการผลิต การดูแล การเก็บผลผลิตการรับช้ือ
ผลผลิต จนถึงกลไกการตลาด และมีการถายถอดองคความรูใหแกเกษตรกรกร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. สภาเกษตรกรจังหวัดนาน สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน รวมกับตัวแทนบริษัทผูคาลําไยเพื่อการ
สงออก ช้ีแจงถึงกระบวนการการจัดการต้ังแตการผลิต การดูแล การเก็บผลผลิตการรับช้ือ
ผลผลิต จนถึงกลไกการตลาด และมีการถายถอดองคความรูใหแกเกษตรกรกร 

7. สภาเกษตรกรจังหวัดนานประสานบริษัทผูคาลําไยเพื่อการสงออกจัดหาแรงงานในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

8. สภาเกษตรกรจังหวัดนาน สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน รวมกับตัวแทนบริษัทผูคาลําไยเพื่อการ
สงออก ลงพื้นท่ีตรวจคุณภาพลําไยรายแปลง (ถาลําไยไดคุณภาพ ตรวจแปลงผานแลวตกลง
ราคา และทําสัญญาช้ือขาย ราคาข้ึนอยูกับคุณภาพของผลผลิต) เกษตรกรขายลําไยในรูปแบบ
ชอสด บรรจุตะกลาขาว 

9. การเก็บเกี่ยวผลผลิตบริษัทผูคาลําไยเพื่อการสงออกจะนําแรงงานจากประเทศกัมพูชา โดยผาน
กระบวนการข้ึนทะเบียนแบบ One Stop Service เขาเก็บลําไยแบบชอบรรจุลงตะกราขาว
ตามลําดับอายุของผลผลิต  

 

 

2. การประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาใหกับเกษตรกรผูปลูกถ่ัวลิสงจังหวัดนาน 

สภาพปญหา 
1. ถ่ัวลิสงเปนพันธุท่ีกินสดไดอยางเดียว  
2. ไมสามารถนํามาอบแหง หรือแปรรูปในลักษณะแหงได  
3. ไมมีพอคามารับช้ือ 
4. มีผลผลิตมากในพื้นท่ี 
5. หากเก็บเกี่ยวผลผลิตชาผลผลิตจะงอกเกิดความเสียหาย  
6. จังหวัดใกลเคียงมีการปลูกถ่ัวลิสงมากเหมือนกัน และมีคุณภาพดีกวา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานขอมูล และประชุมรับทราบปญหารวมกับ เกษตรอําเภอปว  
ผูแทนเกษตรกรระดับตําบล  ณ สํานักงานเกษตรอําเภอปว จังหวัดนาน 

3. การประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาแกเกษตรกรไมไดรับเงินชดเชยตามมาตรกร

แทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2556/57 

 

แนวทางแกไขปญหา  

 1. ใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานสํารวจขอมูลเกษตรกรผูปลูกถ่ัวลิสงจังหวัดนาน 

 2. ประสานสํานักงานการคาภายในจังหวัดนาน เพื่อแจงกรมการคาภายในชวยแกไขปญหาโดยหา

ผูประกอบการชวยรับช้ือผลผลิตของเกษตรกร 

 3. แจงปญหาใหผูวาราชการจังหวัดนานทราบเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาโดยการขอความ

อนุเคราะหหนวยงานและองคกรในจังหวัดนานชวยซื้อถ่ัวลิสงเพื่อเปนการแกไขปญหาเกษตรกร 

 4. สภาเกษตรกรจังหวัดนานแจงผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานชวยประชาสัมพันธเพื่อชวยกระจาย

ผลผลิต และแจงความตองการผานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 5. เพื่อเปนการแกไขปญหาอยางเรงดวนสภาเกษตรกรจังหวัดนานขอความอนุเคราะหหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสหกรณการเกษตรทุกอําเภอชวยช้ือผลิต

ของเกษตรกร 

 6. จัดทําโครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรกรและแกไขปญหาดาน

การเกษตร การชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับความเดือดรอน กรณีไมมีพอคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดย 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน รวมกับ สํานักงานการคาภายในจังหวัดนาน 

 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาขาวโพดเลี้ยงสัตว สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

มาตรการระยะสั้น 

1. เสนอใหมีการกําหนดราคารับช้ือขาวโพดเล้ียงสัตว ดังนี้ 

1.1  ความช้ืน ไมเกิน 30% รับช้ือราคา กิโลกรัม  8  บาท 

1.2  ความช้ืน ไมเกิน 14.5 % รับช้ือราคา กิโลกรัม  10  บาท 

2. เสนอใหขยายชวงเวลารับช้ือ ไปถึง วันท่ี 30 เมษายน  2557 

3. เสนอใหมีการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินใหไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ

ตามนโยบายของรัฐบาลโดยกําหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

3.1  ตองไดรับการรับรองจากผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน 

3.2  ตองกําหนดระยะเวลาในการทําประโยชนท่ีดินเปนระยะเวลาไมยอยกวา 3 ป 

3.3  ตองจํากัดจํานวนพื้นท่ีในการข้ึนทะเบียนรายละไมเกิน 50 ไร 

4. เสนอใหขยายปริมาณการรับช้ือขาวโพดเล้ียงสัตว จาก 25 ตัน เปน 50 ตันตอราย 

5. เสนอขอใหรัฐบาลลดการนําเขาขาวโพด และสินคาท่ีทดแทนขาวโพด เพื่อใหผูประกอบการผลิต

อาหารสัตวใชวัตถุดิบภายในประเทศ 

6. เสนอใหรัฐบาลจายเงินชดเชยเกษตรกรผานทางบัญชีธนาคาร หรือหนวยงานราชการ 

7. ในกรณีท่ีผูประกอบการไมจายใหเกษตรกร ประสานสภาทนายความทวงถามถาหากไมจายให

ดําเนินการฟองรองดําเนินคดีตอไป 

   

 

 
 

มาตรการระยะยาว 

1. เสนอใหรัฐบาลจัดการถือครองท่ีดินใหชัดเจน โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และใช

ระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) มาเปนเครื่องมือดําเนินการเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อ

ปลูกขาวโพดเพิ่มเติม 

2. เสนอใหรัฐบาลควบคุมราคาปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ เพื่อลด

ตนทุนในการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกร 
 

ประชุมคณะทํางานแกไขปญหาราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวจังหวัดนาน 

ณ หองประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 



4. การประชุมพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราในพื้นท่ีไมมีเอกสาร

สิทธิ์ และเปดกรีดแลว 3 เดือน ข้ึนไป ไมไดรับการชวยเหลือดานปจจัยการผลิตจากรัฐบาล 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาของสภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

มาตรการระยะสั้น 

1. เสนอใหมีการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินใหไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาลโดยกําหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
1.1  ตองไดรับการรับรองจากผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน 
1.2  ตองกําหนดระยะเวลาในการทําประโยชนท่ีดินเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 
1.3  ตองจํากัดจํานวนพื้นท่ีในการข้ึนทะเบียนรายละไมเกิน 25 ไร 

2. เสนอใหวิธีการตรวจสอบรับรองสิทธิเกษตรกรควรใหฝายปกครองทองถ่ินมีสวนรวม จะทําใหการ
ตรวจรับรองสิทธิมีการรัดกุมและละเอียดมากข้ึน  

3. เสนอใหมีการออกหนังสือรับรองการครอบครองท่ีดิน จากกรมปาไมหรือสวนราชการท่ีดินต้ังอยู
อนุญาตใหใชพื้นท่ีได แตหากเกษตรกรรายใดยังไมไดเขาสูกระบวนการ ก็ใหนําเอกสารท่ีดิน
ขางเคียงมายื่นเพื่อแจงใหทราบวาท่ีดินอยูในเขตปฏิรูป เขตปาสงวน  เพื่อนํามาแนบแผนท่ี
ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองได (เอกสารรับรองสิทธิในพื้นท่ีทํากิน ) 

4. เสนอใหรัฐบาลจัดการกําหนดเขตพื้นท่ีทํากินและพื้นท่ีปาใหชัดเจน โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน และใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) มาเปนเครื่องมือดําเนินการเพื่อปองกัน
การบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อปลูกยางพาราเพิ่มเติม 

5. ในระหวางการประกันราคายางควรกําหนดมาตรการแกไข ชวยเหลือและสรางความเขาใจกับ
เกษตรกรควบคูไปดวย ผานคณะกรรมการท่ีมีภาคประชาชนและทุกภาคสวน เชนมาตรการท่ีรัฐ
ประกาศในเรื่องการชวยเหลือปจจัยการผลิต เชน ปุย พันธยาง เปนตน 

6. สนับสนุนและใหความรูในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยางโดยการปลูกพืชอื่นแซม 
จะเปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย 
 

 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%A1%C3%C1%BB%E8%D2%E4%C1%E9


 

 

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาแกไขปญหาระดบัพืน้ที ่
การแกไขปญหา 

1. ปญหาเกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมในการจายเงินชดเชยตามมาตรการแทรกแซงตลาด
ขาวโพดเล้ียงสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และตัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เสนอและ
ช้ีแจงปญหาเกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมในการจายเงินชดเชยตามมาตรการแทรกแซงตลาด
ขาวโพดเล้ียงสัตว ตอจังหวัดทหารบกนาน  ณ ศูนยประชาสัมพันธ กองกําลังรักษาความความสงบ
เรียบรอยจังหวัดทหารบกนาน 

มาตรการระยะยาว 

1. การทําความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับสถานการณการผลิต การตลาด และขอจํากัด อุปสรรค
ตาง ๆ ท่ีสงผลตอราคายางพาราในประเทศ เปนส่ิงจําเปนและตองกระทําตอเนื่องและเกษตรกร
ตองปรับตัวเองในเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและทันเหตุการณ 

2. กําหนดนโยบายท่ีเขมงวดในการควบคุมการขยายพื้นท่ีปลูก เพื่อไมใหมีการขยายพื้นท่ีปลูกและ
มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ผลผลิตตอไร) 

3. การสรางระบบการซื้อขายยางพาราท่ีลดการเอาเปรียบชาวสวนยางจากพอคาคนกลาง 
4. กําหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานและเพิ่มศักยภาพความสามารถของแรงงานครัวเรือนเพื่อ

ลดการจางแรงงาน นําไปสูการลดตนทุนการผลิต 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปญหาเกษตรกรผูปลูกถ่ัวลิสงไมมีพอคามารับช้ือผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกรกรจังหวัดนาน นําเกษตรกรท่ีไมไดรับความเปนธรรมในการ
การจายเงินชดเชยตามมาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเล้ียงสัตว ลงบันทึกประจําวันเพื่อทํา
ขอตกลงในการรับเงินชดเชยกับผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการฯ ณ สถานีตํารวจภูธรอวน  อําเภอ
ปว จังหวัดนาน 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน รวมกับ สํานักงานการคาภายในจังหวัดนาน ดําเนิน
โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรกรและแกไขปญหาดานการเกษตร               
การชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับความเดือดรอน กรณีไมมีพอคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
 
 



ดานการพัฒนา 

1. การพัฒนาคุณภาพลําไยจังหวัดนานเพื่อการสงออก 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน รวมกับเกษตรจังหวัดนาน และตัวแทนผูประกอบการคาลําไยเพื่อ          
การสงออกช้ีแจงแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพลําไยจังหวัดนานเพื่อการสงออกตอ 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ประชุมหาแนวทางปองกัน และแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยในพื้นท่ี
จังหวัดนาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนาน โดยมีผูวาราชการจังหวัดนาน เปนประธานในการประชุม
โดยท่ีประชุมไดใหมีการดําเนินการจัดใหมีการนําแรงงานตางดาวท่ีมีคุณภาพและความชํานาญมาข้ึน
ทะเบียนในรูปแบบ one step service  

สภาเกษตรกรจังหวัดนาน เกษตรอําเภอเชียงกลาง รวมกับตัวแทนผูประกอบการการคาลําไยเพื่อการ
สงออก ช้ีแจงถึงกระบวนการพฒันาคุณภาพลําไย ต้ังแตการจัดการการผลิต การดูแล การเก็บผลผลิตการ
รับช้ือผลผลิต จนถึงกลไกการตลาด แกเกษตรกรผูปลูกลําไยท่ีสนในในการพัฒนาคุณภาพลําไย              
เพื่อการสงออก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถายทอดความรูการผลิตลําไยคุณภาพเพื่อการสงออก 

สภาเกษตรกรจังหวัดนาน รวมกับเกษตรอําเภอในพืน้ท่ี และตัวแทนผูประกอบการผูคาลําไยเพือ่การ

สงออก ลงพื้นท่ีตรวจคุณภาพลําไยแปลงเกษตรกร 

 

ลําไยคุณภาพบรรจุลงตะกลาเพื่อสงออกไปสูตลาดตางประเทศ 



2. การพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาขาวโพดจังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 20 กรกฎาคม  2557  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
นาน หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และเจาหนาท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นาน รวมประชุมสัมมนา การแกไขปญหาการผลิต และการตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวจังหวัดนาน
อยางเปนระบบ  ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลดําเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. โครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 
การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศไทยท่ีผานมาเปนการดําเนินการโดยฝาย

ราชการภายใตคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ โดยแผนพัฒนาการเกษตร
ดังกลาว จะกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาการเกษตรในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ แตจากการท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย กําหนดใหรัฐตองดําเนินการคุมครองและ
รักษาประโยชนของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป สงเสริมใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ัง
สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาประโยชนรวมกัน
ของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เกษตรกรรมอยางเปนระบบ เพื่อใหรักษาเสถียรภาพดานราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เพิ่ม
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึนท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางตอเนื่อง ให
เปนไปเพื่อเกษตรกรอยางแทจริงไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.2553 จัดต้ังสภา
เกษตรกรแหงชาติเพื่อใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม 
และหนาท่ีประการหนึ่งของสภาเกษตรกรจังหวัดกําหนดในมาตรา 33(4) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
จังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อบูรณาการเปนแผนแมบทเสนอตอคระรัฐมนตรีตอไป 

จากการท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของ
ผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด จากท้ังหมด  15  อําเภอ ของ
จังหวัดนาน สามารถสรุปปญหาและความตองการ/แนวทางการพัฒนาดานการเกษตรของเกษตรกรจังหวัด
นานโดยกําหนดกลุมประเด็น ตามมาตรา 41 วาดวยสาระสําคัญการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.2553 ดังนี้ 

 
1. การสงเสริมและการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และ              

ยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางการพัฒนา 

1. การรวมกลุมเปนแบบหลวมๆ ไมมีความเขมแข็ง

2. กลุมขาดความรูและประสบการณรวมถึงการ

บริหารจัดการกลุมท่ีดี 

3. สมาชิกในกลุมขาดความรวมมือและความ

เสียสละแกสวนรวมตลอดจนความไมซื่อสัตยภายใน

กลุม 

4. เงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ ขาดขอมูลแหลง

เงินทุน 

5. การดําเนินการกิจกรรมไมตอเนื่องจึงทําให

สมาชิกขาดความเช่ือมั่นตอกลุม 

6. ขาดผูนํากลุมท่ีมีความรูความสามารถ 

1. สงเสริมใหเกษตรกรเรียนรูกระบวนการ
รวมกลุมอยางถูกวิธี  

2. ส ง เสริ มให ความรู ความ เข าใจ ในการ
รวมกลุม  

3. สนับสนุนการออกกฎระเบียบกลุมท่ีชัดเจน
เพื่อลดความขัดแยงภายในกลุม 

4. สรางจิตสํานึกความเสียสละตอกลุมใหมี
ความรับผิดชอบรวมกัน 

5. ภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหการ
สนับสนุนเงินทุน และขอมูลแหลงเงินทุน   

6. ช้ีแจงวัตถุประสงคของการรวมกลุมและ
ผลประโยชนรวมกันใหกับสมาชิกกลุม
เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญ 



7. การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ไมมีความตอเนื่องชัดเจน 

8. เยาวชนรุนใหมขาดความสนใจดานการเกษตร 

9. ผูปกครองไมสงเสริมใหบุตรหลานเรียนดาน

การเกษตร หรือประกอบอาชีพการเกษตร 

7. อบรมใหความรูดานการบริหารจัดการกลุม 
8. ศึกษาดูงานจากกลุมท่ีประสบความสําเร็จ 
9. สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเยาวชน ดาน

การเกษตร 
 

 
2. การสงเสริมการพัฒนาคุมครองพื้นท่ีเกษตรกรรมและการแกไขปญหาดินและท่ีดิน 

 
ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

    1. เกษตรกรไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากินและท่ีอยู

อาศัย  

    2. ปญหาแนวเขตท่ีดินซ้ําซอน  

3. ท่ีดินทํากินบางสวนอยูในเขตปาสงวน 

4. ดินเส่ือมสภาพขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 

5. เกษตรกรมีการเผาทําลายหนาดินอยูทุกป 

6. เกษตรกรใชปุยเคมีเปนสวนใหญ 

7. เกษตรกรไมเขาใจเรื่องการประกาศโซนนิ่ง 

8. กลุมนายทุนเขามากวานซื้อท่ีดินเกษตรกรรม 

9. ท่ีดินทํากินบางสวนอยูในเขตปาสงวน 

10.การพังทลาย และการกัดเซาะหนาดิน 

1. บริหารจัดการปาเส่ือมโทรม เพื่อจัดสรรเปนท่ีทํา

กินใหกับเกษตรกร 

2. จัดทําการถือครองท่ีดินใหชัดเจน โดยใชระบบ

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS 

3. สํารวจและช้ีแนวเขตท่ีดินใหชัดเจน 

    4. วิเคราะหสภาพดินแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการ

แกไขปญหาดิน 

5. เกษตรกรควรหยุด/ลดการเผาเพื่อรักษาหนาดิน 

   6. รงณรงคและใหหนวยงานเขามาสงเสริมการทํา

และใชปุยหมักชีวภาพและปุยอินทรีย 

   7. ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของแจงรายละเอียดเรื่อง   

โซนนิง่ใหเกษตรกรทราบอยางชัดเจน 

    8. ควรกําหนดมาตรการปองกันการกวานซื้อท่ีดิน

จากเกษตรกร และใหมีกฎหมายคุมครองพื้นท่ี

เกษตรกรรม 

9. สํารวจและช้ีแนวเขตท่ีดินใหชัดเจน 

10. สนับสนุนสงเสริมการปลูกพืชคลุมดิน และหญา 

แฝกปองกันการพังทลายของหนาดิน  

 
 
 
 
 
 
 



3. การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงการสงเสริมใหสินคาเกษตร
ไดรับผลตอบแทนสูงสุด 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

1. ราคาสินคาการเกษตรตกตํ่าและความไมเปนธรรม 

ในเรื่องราคาผลผลิต 

2. ขาดองคความรูวิธีการปลูกพืชท่ีถูกตอง 

3. เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตของ

ตนเองได 

4. ตนทุนการผลิตมีราคาสูง เชน เมล็ดพันธุ ปุย ยา

กําจัดศัตรูพืช 

5. เมล็ดพันธุไมมีคุณภาพและราคาสูง สงผลให

คุณภาพผลผลิตไมดี 

6. เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง 

7. เกษตรกรไมมีการรวมกลุมเพื่อขายผลผลิต 

8. ผลผลิตบางชนิดเก็บไวนานไมไดจึงจําเปนตองขาย 

9. ขาดตลาดในการขายผลผลิต 

10.ผลผลิตไมไดคุณภาพ 

 

 

1. มีการประกันราคาสินคาการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 

2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาองคความรูแก 

    เกษตรกร 

3. จัดต้ังตลาดกลางในทองถ่ินเพื่อรับซื้อผลผลิตของ

เกษตรกร อําเภอละหนึ่งจุด 

4. ใหภาครัฐควบคุมราคาปจจัยการผลิตการเกษตร 

(ปุย , ยา , อุปกรณทางการเกษตร) 

5. สงเสริมใหเกษตรกรแปรรูป 

 6. สงเสริมใหมีการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสมเพื่อ

ปองกันสินคาลนตลาด 

7. มีมาตรการรองรับและกฎกติกาในการรับซื้อ 

8.สงเสริมการรวมกลุมขายผลผลิตเพื่อเพิ่มการ

ตอรองกับพอคา 

9. ใหเกษตรกรปรับปรุงผลผลิตใหไดมาตรฐาน 

10. ใหความรูเรื่องการผลิตท่ีไดมาตรฐาน 

11. จัดต้ังกลุมเมล็ดพันธุเพื่อผลิตเมล็ดพันธุเอง 

 

 
4. การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

1. ระบบชลประทานเขาไมถึงพื้นท่ีการเกษตรของ
เกษตรกร 

2.  ขาดแหลงกักเก็บน้ําเพื่อใชทําการเกษตรในฤดู
แลง 

3. เกษตรกรตองการ การบริหารจัดการน้ําท่ีดี 
4.  ไมสามารถนําน้ํ ามาใช ให เกิดประโยชน ได

เทาท่ีควร 
5. แหลงน้ําธรรมชาติ คลองสงน้ํา ต้ืนเขิน 
6. น้ําเนาเสีย 
7. แนวลําเหมืองพังเสียหายอยูตลอด 

1. ขยายพื้นท่ีชลประทานและพัฒนาแหลงน้ําแลว

จัดสรรระบบน้ําของเขตชลประทานในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2. สรางและพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา อางเก็บน้ําฝาย

ทดน้ําขุดสระน้ําไรนา 

3. พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการน้ํา แบบมี

สวนรวมจากทุกภาคสวน   

4. เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร 



8. ไฟฟาเพื่อการเกษตรเขาไมถึงพื้นท่ี 5. สรางดาดคอนกรีตลําเหมืองดาดคลองซอย

ชลประทานคลอบคลุมทุกพื้นท่ีเกษตรกรรม และ

พัฒนาระบบสงน้ําดวยทอ 

6. จัดใหมีระบบสูบน้ําดวยพลังไฟฟาและประปา

ภูเขา 

7. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษาตนน้ําลําธารใชใน

การบริโภคอุปโภค 

8. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 

 
5. การอนุรักษ ฟนฟูและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตร 

 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

1. มีการใชสารเคมีในภาคการเกษตรมาก ทําใหมี

สารพิษตกคางในแหลงน้ําธรรมชาติและในดินมาก 

2. เกษตรกรไมใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม 

3.  มีการลักลอบตัดไมทําลายปาตลอดจนการทําไร

เล่ือนลอย 

4. เกษตรกรพื้นท่ีสูงมีความตองการประปาภูเขาเขา

สูพื้นท่ีการเกษตร 

5. การเผาตอซังขาวและเศษวัสดุการเกษตรสงผลให

ดินเส่ือมสภาพ และปญหามลภาวะเปนพิษ 

1.สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูเรื่องวิธีการลดสารเคมี

ในการเกษตร เชนเกษตรอินทรีย, ปุยคอกและปุย

หมักเปนตน 

2. สงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนลดการใชสารเคมี 

3. รณรงคละเลิกการใชสารเคมีทําการเกษตรโดยหัน

มาใชปุยหมักแทน 

4. ปลูกปาไมทดแทน 

5. การรวมกลุมธนาคารตนไม  

6. อบรมการผลิตและการใชปุยอินทรีย 

7. สงเสริมการปลูกปาตนน้ํา 

8. ทําโครงการรณรงคไถกลบตอซัง 

9. ดําเนินการภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบ

สานแนวพระราชดําริ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. การคนควา วิจัยและพัฒนาภูมิปญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถ่ิน นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
และการถายทอดองคความรูท่ีไดจากการคนควาเพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม 

 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

1. ขาดการพัฒนาองคความรูดานพันธุกรรมพืชและ   

   พันธุกรรมสัตว 

2. ขาดองคกรท่ีเขามาสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

แหลงพันธุพืช เชน พันธุขาว , พันธุขาวโพด 

3. ขาดการสงเสริมภูมิปญญาของชาวบานอยาง

จริงจัง 

4. ขาดความรูดานนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

5. ขาดความรูในดานการคัดพันธุพืชและพันธุสัตว 

6. ขาดการอบรมใหความรูดานพืช ดานสัตว และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

7. เกษตรกรละเลยท่ีจะอนุรักษภูมิปญญา 

 

1. ใหหนวยงานของรัฐจัดหานักวิชาการเกษตรเขา
มาแนะนําใหความรูดานการพัฒนาพันธุพืชและ
สัตว 

2. ใหมีศูนยวิจัยพันธุกรรมพืชใหมๆท้ังพืชเศรษฐกิจ
พืชปรับปรุงดินและสมุนไพรเพื่อแนะนําให
เกษตรกรนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับสภาพ
ทองถ่ิน 

3. สงเสริมสนับสนุนใหคนรุนหลังสืบทอดภูมิ
ปญญา 

4. ใหความรูในการผสมผสานภูมิปญญาเดิมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม 

5. สงเสริมใหมีการทําปศุสัตว โดยสนับสนุนพอ
พันธุ แมพันธุท่ีดีแกเกษตรกร  

6. ใหหนวยงานรัฐสงเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
และสนับสนุนพันธุสัตวน้ําใหเกษตรกร 

7. ใหหนวยงานเขามาใหความรูและสนับสนุนการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีดีไดเอง 
 

 

7. การเสนอแนะแนวทางในการเขาถึงแหลงทุน และการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร 
ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

1. ตองการแหลงทุนดอกเบ้ียตํ่า 
2. เกษตรกรเขาถึงแหลงทุนคอนขางยาก 
3. ปญหาหนี้สินนอกระบบ 
4. เกษตรกรมีรายไดนอยแตรายจายสูง 
5. ตนทุนในการทําการเกษตรสูง 
6. ราคาผลผลิตไมคุมทุนทําใหเกิดหนี้เพิ่ม 
7. หนี้สินภาคครัวเรือนสูงข้ึน 
8. ขาดวินัยในการใชจายเงินผิดวัตถุประสงค 

1. ใหสถาบันการเงิน พิจารณาผอนปรนหลักเกณฑ 
เพื่อใหเกษตรกรรายยอยเขาถึงแหลงทุน 

2. ใหรัฐสํารวจหนี้สินของเกษตรกร และใหความรู
การเขาถึงแหลงทุน 

3. จัดหาแหลงเงินทุนท่ีมีดอกเบ้ียตํ่าใหกับเกษตรกร 
4. สนับสนุนสถาบันการเงินในชุมชน เพื่อใหการ

ชวยเหลือดานการเงินแกสมาชิกของกลุมภายใน
ชุมชน 

5. สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สงเสริมใหเกษตรกรทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใหทราบ

ตนทุน รายไดและรายจายท่ีแทจริง 
7. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 

 



8. การสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของเกษตรกรท่ี
เก่ียวของกับการทํากินและการเขาถึงแหลงทรัพยากร 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

1. สิทธิเกษตรกรเกี่ยวกับท่ีทํากิน 

2. ไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร 

   ดวยตัวเองได 

3. ไมมีการรวมกลุมเปนเครือขายเกษตรกร เพื่อสราง

อํานาจตอรอง 

1. เกษตรกรตองรวมกลุมเพื่อกําหนดราคาผลผลิต
ของเกษตรกรเอง 

2. ใหสภาเกษตรกรแหงชาติผลักดันเรื่องสวัสดิการ
คุมครองเกษตรกร 

3. จัดทําบัตรผูแทนเกษตรกรต้ังแตระดับหมูบาน 
ตําบล อําเภอ 

4. จัดต้ังกองทุนดูแลเกษตรกร กรณีเกิดขอพิพาท
เรื่องท่ีดินทํากินกับหนวยงานรัฐ 

5. ผลักดันราง พรบ. 5 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 

 
9. การสรางเครือขายองคกรเกษตรกรเช่ือมโยงและพัฒนาความรวมมือในดานการผลิต การแปรรูป  
การตลาด ระหวางเครือขายองคกรเกษตรกรกับภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

1. ขาดการรวมกลุมและการเช่ือมโยงในเครือขาย
ดานการผลิตการตลาดและการแปรรูป 

2. เกษตรกรขาดการจัดการดานการตลาดท่ีดี 
3. เกษตรกรตองการโรงงานแปรรูปสินคาเกษตรท่ี

ครบวงจร 
4. การผลิตขาดความเช่ือมโยงกับตลาดเพื่อจําหนาย

สินคา 
5. เกษตรกรไมสามารถเช่ือมโยงเขากับเครือขาย

ระดับตําบล ระดับจังหวัดได 
6. ขาดการประชาสัมพันธ 
7. เกษตรกรขาดความเขาใจ ขาดความเช่ือมั่นใน

เครือขายเกษตรกร 

1. ใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหความรูในการ
รวมกลุมเพื่อแปรรูปผลิต และมีตลาดรองรับสินคา
เกษตรท่ีชัดเจน 

2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาองคความรูดาน
การตลาดแกเกษตรกร 

3. สงเสริมใหมีการสรางเครือขาย 
4. สงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจให

ผูประกอบการ ไดติดตอกับเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ชองทางการตลาด 

5. สงเสริมใหมีการแปรรูปสินคาครบวงจร 
6. ควรมีการบูรณาการเครือขายอยางแทจริง 
7. พัฒนาองคความรูการเช่ือมโยง และพัฒนาความ

รวมมือดานการผลิต การตลาด การแปรรูป 
 



 
10. การสนับสนุน สงเสริมใหการศึกษา อบรม ถายทอดความรู เทคโนโลยีดานเกษตรกรรมและการ  
     จัดการแกเกษตรกรและยุวเกษตรกร 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

1. ขาดความรูในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม 
2. ขาดการติดตามประเมินผล ภายหลังจากการ

พัฒนาองคความรู 
3. เกษตรกรยังขาดความรูในการวางแผนการทํา

การเกษตร 
4. ไมมีผูสืบทอด เด็ก/เยาวชนไมใหความสนใจใน

การทําการเกษตร 
5. ขาดการบูรณาการดานการเกษตร 

 

1. จัดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 
2. จัดฝกอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการเกษตร

ทุกดานใหกับเกษตรกรไดเขาใจ 
3. ใหมีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการซอมแซม

เครื่องมือการเกษตร 
4. สถานศึกษามีการบรรจุเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินเขา

ในการเรียนการสอน 
5. จัดต้ังศูนยเรียนรูทางการเกษตรอยางครบวงจร 
6. ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า อ บ ร ม ดู ง า น ด า น

เกษตรกรรมแบบผสมผสาน 
7. จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารและ

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเพื่อให
เกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารแลวนําไป
วางแผนการผลิตและการตลาด 

8. จัดใหมีศูนยขอมูลดานการเกษตรแบบบูรณาการ
รวมกัน 
 

 
11. การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนท่ีเก่ียวกับการเกษตรท่ีมีอยูใหรองรับการชวยเหลือเกษตรกร 

อยางครบวงจร รวมถึงการจัดต้ังกองทุนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไขปญหา 

1. ขาดการประชาสัมพันธของกองทุนท่ีมีอยู 
2. กองทุนท่ีมีอยูไมตอบสนองตอเกษตรกรอยาง

แทจริง 
3. ลดเงื่อนไขการเขาถึงกองทุนตางๆ 

1. ใหหนวยงานตางๆ และสภาเกษตรกรจังหวัด
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรอยางท่ัวถึงและ
ตอเนื่องใหความรูในดานความชวยเหลือใน
กองทุนตางท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกร 

2. ต้ังคณะกรรมการรวมศึกษาปญหาเรื่องของการ
บริหารจัดการกองทุนท่ียังไมครอบคลุมสิทธิ
ประโยชนของเกษตรกร 

3. สงเสริมการจัดต้ังกองทุนเกษตรกรและ
สวัสดิการ 

4. พัฒนาองคความรูการบริหารจัดการกองทุน 



2. โครงการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิต โคแดงเมืองนานที่มีคุณภาพประจําป
งบประมาณ พ.ศ .  2557 โดย สํ านักงานสภาเกษตรกรจังห วัดนาน  รวมกับ                      
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน 

 

  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ มาตรา 33 (5) กําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัดมี
อํานาจหนาท่ีในการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร
และยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน 
ประกอบกับพื้นท่ีจังหวัดนานเกษตรกรประสบปญหาความยากจนอันเนื่องมาจากความแหงแลงของสภาพพื้นท่ี  
มีพื้นท่ีการเกษตรสวนมากนอกเขตชลประทาน  ทําใหเกษตรกรสวนมากไมสามารถท่ีจะทําการเพาะปลูกได
ตลอดป เนื่องจากการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานไดเล็งเห็นวาการทํา        
ปศุสัตวเปนอีกหนทางหนึ่งในการเสริมรายไดแกเกษตรกร  นอกเหนือจากรายไดท่ีมาจาการเพาะปลูก 
โดยเฉพาะการเล้ียงโคพันธพื้นเมือง ซึ่งเปนสัตวท่ีมีความเหมาะสมตอสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนาน เปน
อยางดี  

เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ องคความรู ในการประกอบอาชีพ และสรางอาชีพเสริมใหแก
เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนาน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน จึง
จัดทําโครงการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิต โคแดงเมืองนานท่ีมีคุณภาพข้ึนซึ่งผลการดําเนินงานตาม
โครงการ ทําใหเกษตรกรผูเล้ียงโคแดง จํานวน 100  คนมีองคความรู ในการประกอบอาชีพ การเล้ียงโคแดง
ใหมีคุณภาพ เกษตรกรมีอาชีพเสริม ลดปญหาการวางงาน และเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว เกษตรกรมีรายได
เพิ่มข้ึนจากการผลิตโคพื้นเมือง และสามารถนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชนได 

 
  

ประมวลภาพการฝกอบรม 
หลักสูตร การถายทอดเทคโนโลยกีารผลติโคแดงเมืองนาน ที่มคีณุภาพ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรกรและแกไขปญหาดานการเกษตร 

   การชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับความเดือดรอน กรณีไมมีพอคารับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร    

ดวยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดรับหนังสือขอความอนุเคราะหจัดหาตลาดรับซื้อถ่ัวลิสง 
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร อําเภอปว จังหวัดนาน ลงวันท่ี 30 เมษายน 2557  จากตัวแทนเกษตรกรตําบล 
วรนคร อําเภอปว จังหวัดนาน ซึ่งไดรับความเดือดรอนจากกรณีกลุมเกษตรกรตําบลวรนครไดปลูกถ่ัวลิสงหลัง
การเก็บเกี่ยวขาวนาป พื้นท่ีประมาณ 800 ไร ผลผลิตท้ังหมดประมาณ 120 ตัน ไมมีพอคารับซื้อผลผลิต ทํา
ใหเกษตรกรดังกลาวไดรับความเดือดรอน ขายผลผลิตไมได ผลผลิตท่ีลวงเลยระยะเวลาเก็บเกี่ยวไดรับความ
เสียหาย จึงไดขอความอนุเคราะหมายังสภาเกษตรกรจังหวัดนานในการจัดหาตลาด และกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรให สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน จึงไดหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว รวมกับสํานักงาน
การคาภายในจังหวัดนาน ในการหาตลาด และกระจายผลผลิตทางการเกษตร จึงไดจัดทําโครงการ ชวยเหลือ
เกษตรกรผูไดรับความเดือดรอน กรณีไมมีพอคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  โดยสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนาน รวมกับ สํานักงานการคาภายในจังหวัดนาน ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของเกษตรกรผูปลูกถ่ัวลิสง อําเภอปว จังหวัดนาน เพื่อหาตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกรใหแกเกษตรกร 
และเพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตรใหแกเกษตรกร   ต้ังแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 บัดนี้การดําเนินการ
ดังกลาวเสร็จส้ินแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินการดังนี้  

 

วัตถุประสงค  
   1. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรผูปลูกถ่ัวลิสง อําเภอปว จังหวัดนาน 
   2. เพื่อหาตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกรใหแกเกษตรกร 
   3. เพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตรใหแกเกษตรกร 

 
ข้ันตอนการดําเนินการ 

1.1  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน รายงานความเดือดรอนของเกษตรกรตอประธานสภา 
เกษตรกรแหงชาติ 

1.2 สํานักงานการคาภายในจังหวัดนาน รายงานความเดือดรอนของเกษตรกรตอผูวาราชการ
จังหวัดนาน 

1.3  จังหวัดนานรายงานความเดือดรอนของเกษตรกร ถึงอธิบดีกรมการคาภายใน 
1.4 จังหวัดนานโดยผูวาราชการจังหวัดนานไดดําเนินการขอความรวมมือสวนราชการตางๆใน

พื้นท่ีจังหวัดนาน ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร  
1.5  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน รวมกับสํานักงานการคาภายใน ดําเนินการรับซื้อ

ผลผลิตของเกษตรกร   
1.6 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน รวมกับสํานักงานการคาภายใน ดําเนินการจําหนาย

ผลผลิตใหกับสวนราชการตางๆ และประชาชนท่ัวไป นําไปบริโภค 
1.7  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนานรายงานผลการดําเนินการ ใหกับประธานสภาเกษตรกร

แหงชาติไดรับทราบ 
1.8  สํานักงานการคาภายในจังหวัดนาน รายงานผลการดําเนินการใหผูวาราชการจังหวัดนานได

รับทราบ 
 
     



ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ 
1. ปญหา ความเดือดรอนของเกษตรกร ไดรับการแกไข เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ   

เกษตรกร จํานวน 3 หมูบาน   
2. เกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตทางการเกษตรได ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน  
3.  สามารถกระตุนตลาดการรับซื้อถ่ัวลิสง ใหมีผูประกอบการเขาดําเนินการรับซื้อผลผลิตจาก  
     เกษตรกรเองได 
4. สามารถกระจายสินคาผลผลิตทางการเกษตร (ถ่ัวลิสง ) ไดจํานวนท้ังหมด  13,375 กิโลกรัม    
      กิโลกรัมละ 9 บาท  คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน  120,375 บาท (เกาหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถวน) 
5. เกษตรกรเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูกพืช เพื่อปองกันการเกิดปญหา 

ดังกลาวเกิดข้ึนอีก 
6. มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนานาน จะดําเนินการรับซื้อในสวนท่ีเหลือ (ตากแหง) เพื่อนําไป

เปนสวนประกอบของอาหารสัตว 
 

ภาพกิจกรรมโครงการสนบัสนนุนโยบายการรกัษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรกร 
และแกไขปญหาดานการเกษตร  

 
     
 
     
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



4. โครงการฝกอบรมคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอสภาเกษตรกร            
จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2557 

 

  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553  กําหนดใหสภาเกษตรกรแหงชาติ
ประกอบดวย สมาชิก 3 ประเภท ไดแก ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 คน ตัวแทนองคกรเกษตรกร ดาน
พืช ดานสัตว ดานประมง และดานเกษตรกรรมอื่นๆ 16 คน  และผูทรงคุณวุฒิ 7 คน  รวม 100 คน  มี
อํานาจหนาท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายตางๆไดแก สงเสริมพัฒนาความเขมแข็งแกเกษตรกร 
องคกรเกษตรกร การสงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ ไรนาสวนผสมและ
เกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ การแกปญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค
ความรู ผลผลิต ทางเกษตรกรรม รวมท้ังเสนอแผนแมบทตอคณะ รัฐมนตรี นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหมีสภา
เกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบดวยผูแทนเกษตรกรท่ีมาจากการเลือกต้ังจังหวัดละไมนอยกวา 16 คน  
ท้ังนี้จังหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอมากกวา 16 อําเภอ ใหเพิ่มจํานวนผูแทนเกษตรกรท่ีมาจากการเลือกต้ังในจังหวัด
นั้นใหเทากับจํานวนอําเภอ  นอกจากนั้นมีผูทรงคุณวุฒิดานพืช สัตว ประมง และเกษตรกรรมอื่นๆอีก 5 คน  
มีบทบาทหนาท่ี ในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งแก เกษตรกรและองคกรเกษตรกรในจังหวัด  
เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ตอสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อบูรณาการเปนแผนแมบทพัฒนา
เกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป เสนอปญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม รวมท้ังใหคําปรึกษา
และขอแนะนําแกเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกร การดําเนินงานของสภาเกษตรกรครอบคลุมพื้นท่ีหมูบาน/
ตําบล และอําเภอตางๆ ในการท่ีสภาเกษตรกรเปนองคกรตัวแทนสะทอนปญหาแนวทางแกไขปญหาและการ
พัฒนาการเกษตรจากพื้นท่ีตองท่ัวถึงครอบคลุมไดขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็วสามารถขับเคล่ือนงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนประโยชน สภาเกษตรกรจึงควรมีกลไกดําเนินงานเช่ือมโยงการปฏิบัติโดยจัดต้ังเครือขายสภา
เกษตรกรระดับอําเภอและเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล เพื่อเช่ือมโยงการทํางานจากหมูบาน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด และระดับชาติ จากลางข้ึนบน และประสานแนวทางแกไขปญหาพัฒนาเกษตรกรรมจาก
ระดับชาติ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน  
  ในการดําเนินการดังกลาวทําใหคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบลมีความรู ความ
เขาใจ  เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการจัดต้ังเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับตําบล และระดับอําเภอ และบทบาท หนาท่ี ของคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับ
อําเภอ  
 

 ผลการดําเนินงานโครงการฯ 
 

  ตามระเบียบสภาเกษตรกรแหงชาติ วาดวยการจัดต้ังเครือขายสภาเกษตรกร พ.ศ. 2556 
หมวด 3 การเพิ่มพูนความรูและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ขอ 12 ใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดทํา
โครงการ ใหแกคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล และคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 
ในหลักสูตร “การจัดต้ังเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบลและระดับอําเภอ” ในวันท่ี 5 กันยายน 2557 
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดจัดทําโครงการฝกอบรมคณะผูปฏิบัติงานระดับตําบลและระดับอําเภอ 
ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1.เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล 
อําเภอ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
  2.เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล 
อําเภอ เกี่ยวกับการจัดต้ังเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ 



 3. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล 
อําเภอ เกี่ยวกับบทบาท หนาท่ี ของคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ 
  
 การดําเนินงานโครงการฝกอบรมคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบลและระดับอําเภอ              
สภาเกษตรกรจังหวัดนานไดรับความรวมมือจากเครือขายเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนาน ศูนยประสานงาน
ประชาคมจังหวัดนาน  สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนาน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรพื้นท่ีจังหวัดนาน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และผูแทนเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนาน  
ซึ่งในงานไดมีการการกลาวแถลงการณบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรกับสภาเกษตรกรแหงชาติ เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 และไดมีการลงนามในบันทึก
ความรวมมือระหวางสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และจังหวัดจันทบุรี ดวย 

 
ภาพรวมกิจกรรมโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการตามสอบสินคาเกษตรโดย สภาเกษตรกรแหงชาติ  รวมกับ   
   สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

   ปจจุบันหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดใหความสําคัญในการนําระบบตามสอบยอนกลับ
สินคาเกษตรมาใชกับผลผลิตและผลิตภัณฑทางการการเกษตรกันอยางกวางขวาง การตามสอบยอนกลับ
หมายถึง การท่ีผูบริโภคสามารถดูรายละเอียดของสินคาท่ีตองการไดจากการ scan QR Code แลวทราบ
ยอนกลับถึงเกษตรกรผูผลิต แหลงผลิต ข้ันตอนการผลิต คุณภาพของผลผลิต ซึ่งคุณลักษณะท่ีสําคัญและเปน
ประโยชนสูงสุดของการตามสอบยอนกลับสินคาเกษตรคือตองสามารถตามสอบยอนกลับไดตลอดหวงโซต้ังแต
ขอมูลแหลงท่ีปลูก ผูปลูก(ละเอียดของเกษตรกร/กลุมเกษตรกร) การรับวัตถุดิบ ข้ันตอนการผลิต การ
ตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ การขนสง การตลาด เชน หางสรรพสินคา (Modern Trade) หรือรานอาหาร 
และมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Q-GAP) จนถึง          
มือผูบริโภค เมื่อพบปญหาหรือมีขอสงสัยในกระบวนการหรือข้ันตอนใดจะสามารถตามสอบยอนกลับไปยัง
กระบวนการหรือข้ันตอนนั้นได เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลตลอดหวงโซ โดยใช Smart Phone อานจาก 
QR code ท่ีติดมากับสินคา/ผลผลิตท่ีตองการ ซึ่งจะเปนการสรางความนาเช่ือถือใหกับสินคาเกษตรในดาน
คุณภาพและความปลอดภัย สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค ประชาสัมพันธใหผูผลิตสินคาเกษตรเปนท่ีรูจักใน
ตลาดท้ังในและตางประเทศ เพิ่มชองทางการตลาดซึ่งจะสามารถสรางรายไดเพิ่มข้ึนดวย และผูบริโภคสามารถ
เลือกบริโภคสินคาท่ีมีแหลงผลิตท่ีนาเช่ือถือ  
   ในป พ.ศ.2558 จะเกิดการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ทําใหมีการรวมตัวเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Single 
Production Base)โดยมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝมืออยางเสรี เพื่อสราง
ความไดเปรียบของสินคาเกษตรไทยเมื่อเปด AEC ไทยจําเปนจะตองสรางศักยภาพและความโดดเดนในการ
ผลิตสินคาเกษตร ซึ่งนอกจากจะตองมีการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยแลว การมี
ระบบตามสอบสินคาเกษตรจะสามารถสรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยของสินคาเกษตรแกผูบริโภคได 
ท้ังนี้ โครงสรางการผลิตทางการเกษตรของไทยประกอบดวย ผูผลิต ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
จํานวนมาก ซึ่งสวนใหญขาดขีดความสามารถท้ังในดานเทคโนโลยีและเงินทุนท่ีจะนํามาใชในการจัดหาหรือ
พัฒนาระบบการตามสอบดวยตนเอง นอกจากนั้นผูประกอบการกลุมนี้ยังรูสึกวาการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ตามสอบโดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการบันทึกและจัดเก็บขอมูลเปนภาระท่ียุงยาก ประกอบกับการท่ีผูบริโภค
ในปจจุบันใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารเปนอยางมาก 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางความเขาใจและผลักดันใหผูผลิตสินคาเกษตร ใชระบบการตามสอบ
ยอนกลับ โดยเฉพาะสินคาเกษตรท่ีมีความโดดเดน มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก และมีการสงออกไปจําหนาย
ท้ังในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการในภาคการเกษตร
และอาหารของไทยสามารถแขงขันทางการคาและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งข้ึน  
   สภาเกษตรกรจังหวัดนาน จึงเล็งเห็นความสําคัญของสินคาทางการเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดนาน
จึงดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการตามสอบยอนกลับสินคาเกษตรของสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ข้ึน ซึ่งผลการดําเนินการนั้นทําใหมีการเพื่อผลักดันใหเกิดการนําระบบการ
ตามสอบยอนกลับสินคาเกษตรของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มาใชกับผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑของเกษตรกร ในการบริหารจัดการดานการเกษตรท้ังระบบ มีการถายทอดความรูดานเทคโนโลยี 
เทคนิคการบันทึกและเช่ือมโยงขอมูลตามมาตรฐานระบบตามสอบสินคาเกษตรของสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ ในภาคปฏิบัติสู เกษตรกร/กลุมเกษตรกร จุดรวบรวม โรงคัดบรรจุ ผูจัดสงสินคา
หางสรรพสินคา Modern Trade รานอาหาร เพื่อการเช่ือมโยงขอมูลตลอดหวงโซ และสามารถทําใหผูบริโภค



มีความรู ความเขาใจ ในการเลือกบริโภคสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยสามารถ
ตามสอบแหลงผลิตจากการใช Smart Phone อานจาก Barcode ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจใน
สินคา มีเกษตรกรท่ีสนใจเขารับการฝกอบรมจํานวน  40  คน 
  

ประมวลภาพการฝกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสินคาเกษตร 
ระหวางวันท่ี 24-25 กรกฎาคม 2557  ณ หองประชุมท่ีวาการอําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การขับเคลื่อนโครงการตามสอบสินคาเกษตรจังหวัดนานโดย สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ จังหวัดนาน และสภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
  สภาเกษตรกรจังหวัดนานไดรับนโยบายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหดําเนินการขับเคล่ือน
โครงการตามสอบสินคาเกษตรจังหวัดนาน เปนระบบการตามสอบสินคาเกษตรเปนระบบท่ีใชในการติดตาม
แหลงท่ีมาของสินคาชวยสรางความมั่นใจในความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารใหแกผูบริโภค ซึ่งการ
ดําเนินงานดานการตามสอบสินคาเกษตรจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือของผูท่ีเกี่ยวของใน
แตละกระบวนการผลิตตลอดหวงโซ เริ่มต้ังแตเกษตรผูปลูก ผูรวบรวม ผูจัดจําหนายสินคา ตลอดจน
รานอาหาร การบันทึกขอมูลในแตละกระบวนการผลิตและการสงตอขอมูลระหวางกันจึงเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญ 
  โครงการดังกลาว สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ จังหวัดนานและสภาเกษตรกรจังหวัดนานจึงไดดําเนินการขับเคล่ือนโครงการตามสอบสินคาจังหวัด
นาน และผลักดันใหเกษตรกรมีการนําระบบการตามสอบสินคาเกษตรของสํานักงานมาตรฐานสินคาและ
อาหารแหงชาติ มาใชบริหารจัดการผลผลิตหรือผลิตภัณฑของเกษตรกร และมุงหวังต้ังใจท่ีจะใหผูบริโภคเกิด
ความเขาใจ และมีความรูในการเลือกบริโภคสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดย
สามารถตามสอบแหลงผลิตสินคาเกษตรดวยตัวผูบริโภคเอง โดยทางสภาเกษตรกรแหงชาติรวมกับสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร กลุม
เกษตรกร ท่ีมีความพรอมมาเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบตามสอบสินคาเกษตรกรสําหรับ
ผูประกอบการขนากลางและขนาดเล็ก กลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยของจังหวัดนาน สามารถท่ีจะนําระบบตาม
สอบสินคาเกษตรกรสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และรหัสสินคา QR Code มาใชกับลําไยท่ี
จะสงออกไปจําหนายตางประเทศและจําหนายภายในประเทศ ไดเปนอยางดี สภาเกษตรกรจังหวัดนานจึง
เล็งเห็นความสําคัญ ท่ีจะดําเนินการขับเคล่ือนโครงการตามสอบสินคาเกษตรจังหวัดนาน โดย สภาเกษตรกร
แหงชาติ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ จังหวัดนานและสภาเกษตรกรจังหวัดนานข้ึน 
ซึ่งผลการดําเนินการ ทําใหเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรมีความเขมแข็งในการพัฒนาขีดความสามารถตาม
มาตรฐานการผลิต  ผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ ในการเลือกบริโภคสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและมี
ความปลอดภัย โดยสามารถตามสอบแหลงผลิตจากการใช Smart Phone อานจาก Barcode ซึ่งจะชวยให
ผูบริโภคเกิดความมั่นใจในสินคา และจังหวัดนานมีความเขมแข็งในดานการตามสอบสินคาเกษตรในกลุม ผัก 
ผลไม อยางยั่งยืน ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ดังนี้ สํานักงานสภา
เกษตรกรแหงชาติ  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  จังหวัดนานและสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนาน 

  

ประมวลภาพในงานการขับเคลื่อนโครงการตามสอบสินคาเกษตรจังหวัดนาน 
วันจันทร ท่ี 28 กรกฎาคม 2557  ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือจังหวัดนาน อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.  กิจกรรมการลงนามบันทึกความรวมมือดานการผลิต การตลาด และสนับสนุนทางดานวิชาการ 
     ระหวาง สภาเกษตรกรจังหวัดนาน กับ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 



 
8. การประชุม “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนานอยางยั่งยืน”โดยสภาเกษตรกรจังหวัด  
    นาน  รวมกับ คณะกรรมการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ  
 
 รองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ คนท่ี ๒  (นายสิทธิพร  จริยพงศ) เปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุมพรอมใหขอคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนานอยางยั่งยืน ๓ ประเด็น ไดแก 

๑. จะบริหารจัดการน้ําใหท่ัวถึงอยางไรเพื่อใหมีน้ํา
ใชในภาคเกษตรตลอดท้ังป 

๒. จะจัดการน้ําอยางไรโดยไมทําลายส่ิงแวดลอม 
๓. ทําอยางไรท่ีจะทําใหน้ํามีคุณภาพอยางยั่งยืน 

เนื่องจากน้ําเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งของภาค
การเกษตร  เราจะพัฒนาน้ําและทรัพยากร ธรรมชาติใหอยูคู
จังหวัดนานอยางยั่งยืนอยางไรในการระดมความคิดเห็น
จะตองผลักดันใหเปนรูปธรรมใหได    

 

คณะกรรมการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ รับฟงความคิดเห็นจากชาวนาน 
สรุปประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้ 
๑. ประเด็นปญหาเรื่องส่ิงแวดลอมไดแกการใชสารเคมี  

ทําใหเกิดมลพิษในดินและน้ํา สารเคมีเขาสูรางกาย
มนุษยและสัตว เปนอันตรายตอสุขภาพ เกิดโรคราย
ตาง ๆ มากข้ึน 

๒. การบริหารจัดการทรัพยากรปาไม ท่ีดินทํากิน เพื่อให
เกษตรกรอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืนควรจะแบงการ
จัดการอยางไรพื้นท่ีปาควรมีเทาใดพื้นท่ีการเกษตร

เทาไร 
๓. การบริหารจัดการ ลุมน้ํ าขอเสนอใหผลักดันสภา

เกษตรกรจังหวัดเขาเปนกรรมการลุมน้ําสาขา 
๔. การสงเสริมปลูกพืช  ควรจริงจังกับการทําเกษตร

อินทรียใหมากข้ึน  
๕. โครงการสรางเข่ือนแมน้ํายมควรผลักดันใหเกิดเพื่อใหมี

น้ําทําการเกษตรมากกวา ๔ เดือน(จังหวัดแพร) 
๖. เรงการประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจเรื่องการไดรับ

ความชวยเหลือดานตนทุนการผลิต  แทนโครงการรับจํานํา /เงินแทรกแซง ในการปลูกขาวโพด
ของชาวนาน 

๗. โครงการปดทองหลังพระเปนโครงการท่ีดีมากสอนใหคนพึ่งตนเองสมควรขยายแนวคิดลงสู
เกษตรกรใหเพิ่มมากข้ึน 

๘. การบริหารจัดการน้ําในระยะส้ันควรเรงทําเหมืองฝาย อางเก็บน้ําขนาดเล็ก ๆ เพื่อกักเก็บน้ํา 
๙. ควรพิจารณาโรงปุยอินทรียตามหมูบานตางๆ แลวน้ํามาพัฒนาทําใหเกิดประโยชนตออาชีพ

การเกษตร (ทําปุยอินทรีย) 



๑๐. ตองการใหมีการผลักดันเรื่องท่ีดินทํากิน/สิทธิประโยชนในท่ีดิน/กรรมสิทธิ์ท่ีดิน ใหแกเกษตรกร
เพื่อมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและมีท่ีทํากินแนนอน ดังนั้นเรื่องเอกสารสิทธิ์ควรมีความชัดเจน 

๑๑.  เรื่องเกษตรอุตสาหกรรม ธ.ก.ส. ใหการสนับสนุน  ควรสงเสริมภาคเกษตรแตละสาขาอาชีพสูการ
ผลิตเกษตรอุตสาหกรรม 

๑๒. เรื่องพลังงานทดแทน/พืชพลังงาน ในอนาคตตองมีการผลิตพลังงานมาทดแทนท่ีใชในปจจุบันควร
เรงดําเนินการคิด ศึกษา และวางแผน   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
9. โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพท่ัวแผนดินประจําป  
    งบประมาณ พ.ศ.2557   
 เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญ เปนการประกอบอาชีพตามฤดูกาล มีการ
ผลิตพืชผลการเกษตรตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี อยางไรก็ตามเกษตรกรใชเวลาวางจากการประกอบ
อาชีพหลักประกอบอาชีพสรางรายได รวมท้ังประกอบอาชีพเสริมนอกการเกษตร จึงจําเปนตองมีองคความรูใน
การประกอบอาชีพใหไดผลผลิต ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด ขายผลผลิตแลวมีกําไรสราง
รายได ปจจุบันมีองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนหลากหลาย แตเกษตรกรผูสนใจประกอบอาชีพนั้นๆ ยัง
ขาดโอกาส เพื่อใหเกษตรกรท่ีประสงคเรียนรู ไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูเหลานั้น และปราชญเจาของ           
ภูมิปญญาไดมีโอกาสถายทอดความรูแกเกษตรกรผูสนใจ เปนการพัฒนาความรูของเกษตรกรโดยเกษตรกร จึง
ควรคัดเลือกอาชีพภาคการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเปนอาชีพท่ีมีลูทางขยายผลความสําเร็จสราง
รายไดแกเกษตรกรในจังหวัดพรอมสนับสนุนใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนแปลงสัมมนาชีพตนแบบนั้นพัฒนาตอ
ยอดเตรียมความพรอมเปนจุดศึกษาดูงานของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยนําภูมิปญญาอาชีพเดนในจังหวัดนั้นๆ มา
ถายทอดวิธีการผลิต ตอบขอซักถาม เพื่อใหเกษตรกรผูสนใจนําความรูไปประยุกตคิด วิเคราะหแหลงวัตถุดิบ 
ความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี ความรูความสามารถของตนในการผลิต ตลอดจนแหลงจําหนายกอนตัดสินใจ
เลือกอาชีพท่ีเหมาะสม พรอมสรางจุดขายอาชีพเดนของจังหวัด จํานวน  2 อาชีพ ซึ่งจะเปนแหลงเรียนรูท่ีเปน
ประโยชนแกเกษตรกรของจังหวัดนาน ตอไป 
 

วัตถุประสงค 
2.1 ไดตนแบบสัมมาชีพเดนของจังหวัดนาน จํานวน 2 อาชีพ 

 2.2 ใหเกษตรกรผูสนใจไดมีโอกาสเรียนรูการประกอบอาชีพจากปราชญ ผูมีภูมิปญญาตนแบบ
สัมมาชีพ 
 

เปาหมาย 
 1. ไดตนแบบสัมมาชีพ 2 อาชีพ  
  



การดําเนนิงานตามโครงการยกระดบัความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดนิ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลงพื้นท่ีเก็บขอมูลกอนการคัดเลือกตนแบบ

สัมมาชีพจังหวัดนาน นําโดยนายพงศกร  พุฒตรง 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน พรอมดวย                    

นางลําพูล  โชติธนธิติศักด์ิ หัวหนาสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดนาน และคณะทํางานคัดเลือก

เกษตรกรตนแบบสัมมาชีพ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

ประชุมคัดเลือกสัมมาชีพตนแบบ 2 สัมมาชีพ ภายใตโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสราง

สัมมาชีพท่ัวแผนดิน ปงบประมาณ 2557  ในวันท่ี 25  ธันวาคม  พ.ศ.2257  ณ หองประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัดนาน 

การคัดเลือกตนแบบสัมมาชีพ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ เร่ือง   

      การแกไขปญหาและพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนานเพือ่การขยายผล  สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ณ ศูนย 

      เรียนรูโครงการปดทองหลังพระฯ บานน้ําปาก อ.ทาวังผา จ.นาน 

 จังหวัดนานเปนพื้นท่ีตนน้ําของแมน้ํายม และแมน้ํานานซึ่งเปนแหลงน้ําสําคัญท่ีมีปริมาณน้ํา
คิดเปนรอยละ 45 ของปริมาณน้ําท่ีไหลลงแมน้ําเจาพระยา ประกอบกับจังหวัดนาน มีเนื้อท่ีปาและภูเขารอย
ละ 85 ของพื้นท่ีท้ังหมด ซึ่งมากกวาพื้นท่ีราบท่ีมีรอยละ 15 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด ลักษณะของภูมิประเทศ
ดังกลาวทําใหจังหวัดนานมีพื้นท่ีราบในการทําเกษตรกรรมนอย มีความลาดชันของพื้นท่ีสูง ทําใหปริมาณน้ํา
ไหลแรงในหนาฝน เกิดการชะลางพังทลายของหนาดินจากท่ีสูงลงสูพื้นราบ ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ
น้ําทวมและโคลนถลมในหลายพื้นท่ี นอกจากปญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติแลว ชุมชนบนพื้นท่ีสูงซึ่งสวนใหญ

การสนับสนุนวัสดุปจจัยการผลิตแกแปลงสัมมาชีพตันแบบเพือ่เตรียมความพรอมเปนฐานถายทอดความรู 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน นําเกษตรกรผูสนใจ ศึกษาดูงานแปลงตนแบบสัมมาชีพการผลิตลําไย

คุณภาพของน ายสมร รถพล   ขอด เตชะ   และแปลง สัมมา ชีพต น แบบการ เ ล้ีย งป ศุ สั ตว                              

ของนายวโรดม  ชมพูมิ่ง 



เปนชนเผา ไดแก เผาไทล้ือ เผากอ เผาเยา เผามง เผาขมุ เผาถ่ิน เปนตน มีการทําเกษตรโดยปลูกขาวไร 
ขาวโพด ลําไย ล้ินจ่ี มีการใช สารเคมีในการเกษตรจํานวนมาก สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม แหลงน้ํา และ
สุขภาพอนามัยของชุมชนพื้นท่ีตนน้ํา รวมท้ังภาวการณพึ่งพิงทรัพยากรอาหารจากจังหวัดอื่น อันสงผลใหเกิด
รายจายท่ีไมจําเปนและหนี้สิน ประกอบกับประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ พรอมคณะสภาเกษตรกรแหงชาติ 
ไดเดินทางศึกษาดูงานมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ในพื้นท่ีจังหวัดนาน และประชุมรวมกับ
ผูวาราชการจังหวัดนาน เลขานุการมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนาน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และเครือขายในพื้นท่ีจังหวัดนาน เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 
ซึ่งในท่ีประชุมไดมีการมอบหมายให สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ดําเนินการขยายผลโครงการปดทองหลังพระฯ
ไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ในจังหวัดนาน นั้น 
  สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาและความเดือดรอนของ
ประชาชนท่ีเกิดในปจจุบัน และเพื่อดําเนินการตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 สภาเกษตรกร
จังหวัดนานจึงไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ เรื่องการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนานเพื่อการขยายผล ซึ่งผลการดําเนินงานทําให
บุคลากรของสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน ทราบถึงหลักการ 
กระบวนการ วิธีการตางในการดําเนินกิจกรรมภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ  เพื่อ
ใชเปนแบบอยางในการพัฒนาพื้นท่ีเปาหมาย  ตอไป 
 

กิจกรรมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ  วันท่ี 15 - 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 



11. โครงการสํารวจ คัดเลือก พื้นท่ีหมูบานตนแบบ เพื่อการขยายผล  สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
 

  จังหวัดนานเปนพื้นท่ีตนน้ําของแมน้ํายม และแมน้ํานานซึ่งเปนแหลงน้ําสําคัญท่ีมีปริมาณน้ํา
คิดเปนรอยละ 45 ของปริมาณน้ําท่ีไหลลงแมน้ําเจาพระยา ประกอบกับจังหวัดนาน มีเนื้อท่ีปาและภูเขารอย
ละ 85 ของพื้นท่ีท้ังหมด ซึ่งมากกวาพื้นท่ีราบท่ีมีรอยละ 15 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด ลักษณะของภูมิประเทศ
ดังกลาวทําใหจังหวัดนานมีพื้นท่ีราบในการทําเกษตรกรรมนอย มีความลาดชันของพื้นท่ีสูง ทําใหปริมาณน้ํา
ไหลแรงในหนาฝน เกิดการชะลางพังทลายของหนาดินจากท่ีสูงลงสูพื้นราบ ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ
น้ําทวมและโคลนถลมในหลายพื้นท่ี นอกจากปญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติแลว ชุมชนบนพื้นท่ีสูงซึ่งสวนใหญ
เปนชนเผา ไดแก เผาไทล้ือ เผากอ เผาเยา เผามง เผาขมุ เผาถ่ิน เปนตน มีการทําเกษตรโดยปลูกขาวไร 
ขาวโพด ลําไย ล้ินจ่ี มีการใช สารเคมีในการเกษตรจํานวนมาก สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม แหลงน้ํา และ
สุขภาพอนามัยของชุมชนพื้นท่ีตนน้ํา รวมท้ังภาวการณพึ่งพิงทรัพยากรอาหารจากจังหวัดอื่น อันสงผลใหเกิด
รายจายท่ีไมจําเปนและหนี้สิน ประกอบกับประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ พรอมคณะสภาเกษตรกรแหงชาติ 
ไดเดินทางศึกษาดูงานมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ในพื้นท่ีจังหวัดนาน และประชุมรวมกับ
ผูวาราชการจังหวัดนาน เลขานุการมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนาน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนาน และเครือขายในพื้นท่ีจังหวัดนาน เมื่อวันท่ี 29  เมษายน 
2557 ซึ่งในท่ีประชุมไดมีการมอบหมายให สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ดําเนินการขยายผลโครงการปดทอง
หลังพระฯไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ในจังหวัดนาน นั้น 
 

   สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาและความเดือดรอนของ
ประชาชนท่ีเกิดในปจจุบัน และเพื่อดําเนินการตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 สภาเกษตรกร
จังหวัดนานจึงไดจัดทําโครงการสํารวจ คัดเลือก พื้นท่ีหมูบานตนแบบ เพื่อการขยายผล ข้ึน ซึ่งผลการดําเนิน
โครงการทําใหไดหมูบานเปาหมายจํานวน 2 หมูบานคือ บานปางสา  หมู 3 ตําบลจอมจันทร และบานวังตูบ 
หมู 4 ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 
 

ภาพกิจกรมการดําเนนิงานโครงการสํารวจ คัดเลือก พืน้ที่หมูบานตนแบบ เพื่อการขยายผล   
สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 5  สิงหาคม  2557 ประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใตกิจกรรม

ปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน ครั้งท่ี 1/2557 ณ หองประชุม

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน เพื่อพิจารณากําหนดข้ันตอนกระบวนการเพื่อคัดเลือกพื้นท่ีหมูบาน

เปาหมายสูการขยายผล และกําหนดแผนการดําเนินการคัดเลือกหมูบาน ตามโครงการพัฒนาพื้นท่ีตนแบบ 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกร

จังหวัดนาน 



 
 
 
        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประประชุมฯ พิจารณากําหนดแผนการดําเนินการคัดเลือกหมูบานเปาหมายสูการขยายผล โดยกําหนด

จัดประชุมวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 เพื่อสรางความเขาใจและซักซอมการคัดเลือกหมูบานแกผูนําชุมชน

ในพื้นเปาหมาย 

ประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการคัดเลือกพื้นท่ีขับเคล่ือนการดําเนินงาน ภายใตกิจกรรมปดทองหลัง

พระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  ผูนําชุมชน ทองถ่ิน ทองท่ี มีมติในท่ีประชุม

เห็นชอบใหสภาเกษตรกรจังหวัดนานเขาดําเนินการทําความเขาใจ ช้ีแจงวัตถุประสงค และประชาคม

หมูบานเพื่อพิจารณาเขาโครงการพัฒนาพื้นท่ีตนแบบในพื้นท่ีเปาหมาย  



การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาเขารวมโครงการพัฒนาเขารวมโครงการพัฒนาพื้นท่ี

ตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 

สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมประชาคมชาวบานปางสา หมู 4 ตําบลจอมจันทร  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 

ณ หอประชุมหมูบานปางสา 

ผลการการประชุมประชาคมชาวบานปางสา มีมติเสียงขางมากวาจะเขารวมโครงการพัฒนาเขา

รวมโครงการพัฒนาพื้นท่ีตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสาน

แนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

 
ประชุมประชาคมชาวบานกิ่วกอก หมู 4 ตําบลน้ําปาย อําเภอแมจริม  จังหวัดนาน 

ณ หอประชุมหมูบานปางสา 

ผลการการประชุมประชาคมชาวบานกิ่วกอก มีมติเสียงขางมากวาไมเขารวมโครงการพัฒนาเขา

รวมโครงการพัฒนาพื้นท่ีตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระสืบสาน

แนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

ประชุมประชาคมชาวบานวังตูบ หมู 4 ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน  ณ หอประชุมหมูบานวังตูบ 

 สรุปวา ชาวบานวังตูบ ตําบลแมสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มีมติเปนเอกฉันทเขารวม

โครงการพัฒนาเขารวมโครงการพัฒนาพื้นท่ีตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกิจกรรมปด

ทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 

 

ชาวบานวังตูบท่ีเขารวมประชุมทุกคนยกมือเขารวมโครงการฯ ท้ังหมดท่ีมาประชุม  



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

1. งานดานธุรการ และเลขานุการสภา

     เกษตรกรจังหวัด

งานที่จะทํา

1.1  จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ……8…..ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

860,000 บาท 107,500  107,500  107,500    107,500     107,500  107,500      107,500  107,500  

1.2 จัดประชุมคณะทํางาน 12 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

59,400 บาท 9,900 4,950   4,950 4,950   4,950    4,950 4,950 4,950 4,950    4,950    4,950 

       (1) วาระการประชุมเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณา 8 .เรื่อง

              - การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 3 .เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

                 พอเพียง

              - การแกไขปญหาการเกษตร 2 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

              - การจัดทําแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 3 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

 1.3 พัฒนาบุคคลากรสงเขารับการอบรม 6 คน 3 คน 3 คน

20,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท

1.4 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุม 1 เรื่อง 1 เรื่อง

             ภายใน ………..บาท

2. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานตางๆ

      งานที่จะทํา

2.1  วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําขอเสนอ …3……..เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

               เชิงนโยบายและแกปญหาการเกษตร 30,000.บาท

              (1) เรื่อง ขาวโพดเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๐๐   75% 25% 25%

              (2) เรื่อง ลําไย รอยละ ๑๐๐ 25% 25% 25% 25%

แผนรายเดือน
แผนทั้งปกิจกรรม

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนาน

สวนที่ 4



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

แผนรายเดือน
แผนทั้งปกิจกรรม

              (3) เรื่อง ทรัพยากรปาไม รอยละ ๑๐๐ 50% 50%

2.2  วิเคราะหขอมูลเพื่อคาดการณ 3 .เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

               สถานการณการผลิตและการตลาด

              (1) เรื่อง ขาวโพดเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๐๐ 25% 25% 50%

              (2) เรื่อง ภัยธรรมชาติ รอยละ ๑๐๐   25% 25% 25% 25%

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

3.  ประชาสัมพันธใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร 24 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง

      ทราบนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 12,000 บาท 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

      และการดําเนินงานตางๆของสภาเกษตรกร

     จังหวัด

     งานที่จะทํา

3.1  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย ……5…..เรื่อง

7,500 บาท

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

             (2) ชองทางสื่อ บอรดประชาสัมพันธ ……12…..ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

3.2  ประชาสัมพันธแผนพัฒนาเกษตรกรรม ……3…..เรื่อง

               จังหวัด

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

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

3.3 ประชาสัมพันธการดําเนินงานของ ……10…..เรื่อง

              สภาเกษตรกรจังหวัด

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

             (2) ชองทางสื่อ บอรดประชาสัมพันธ ……12..ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

             (3) ชองทางสื่อ web site สํานักงาน ……12..ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

4. จัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูดานตางๆ

      เพื่อการเผยแพร



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

แผนรายเดือน
แผนทั้งปกิจกรรม

     งานที่จะทํา

4.1  ฐานขอมูลดานการผลิต ……1…..เรื่อง 1 เรื่อง

………..บาท

4.2  ฐานขอมูลดานการตลาด ……1…..เรื่อง 1 เรื่อง

………..บาท

4.3  ฐานขอมูลดานการแปรรูป ……1…..เรื่อง 1 เรื่อง

………..บาท

4.4  ฐานขอมูลผลผลิต ……1…..เรื่อง 1 เรื่อง

………..บาท

ฯลฯ

5.  ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร

      องคกรเกษตรกร และหนวยงานอื่น

     งานที่จะทํา

5.1  ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ/คณะทํางาน ……3…..คณะ 1 คณะ 1 คณะ 1 คณะ

       จากหนวยงานอื่น ………..บาท

5.2  เขารวมประชุมกับหนวยงานอื่น ……6…..ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง

               ในฐานะกรรมการ/คณะทํางาน ………..บาท

5.3  จัดทําบันทึกขอตกลงกับหนวยงานอื่น ………..ฉบับ

………..บาท

5.4  รวมดําเนินโครงการกับหนวยงานอื่น ……2…..โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

………..บาท

5.5  ไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก ……1…..โครงการ 1 โครงการ

       หนวยงานอื่น

5.6  (1) ธ.ก.ส. 30,000 บาท 30,000

6.  จัดทํารายงานประจําป

     งานที่จะทํา



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

แผนรายเดือน
แผนทั้งปกิจกรรม

6.1  รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาส ๑ รอยละ ๒๐ 20%

………..บาท

6.2  รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาส ๒ รอยละ ๒๐ 20%

………..บาท

6.3  รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาส ๓ รอยละ ๒๐ 20%

………..บาท

6.4  รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาส 4 รอยละ ๑๕ 15%

………..บาท

7.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑของการบริหารกิจการ

      บานเมืองที่ดีตามระบบ PMQA

     งานที่จะทํา

7.1  จัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟงความเห็น …100……..คน 50 คน 50 คน

       ผูรับบริการ ………..บาท

7.2  รวบรวมองคความรูเพื่อถายทอด ……1…..เรื่อง 1 เรื่อง

       แกบุคคลากรหรือแลกเปลี่ยน ………..บาท

8. ประสานงานเพื่อสรางความเขมแข็งแก

     เกษตรกรและองคกรเกษตรกร

     กิจกรรม

8.1  สงเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญา ……100…..คน  100 คน

      เศรษฐกิจพอเพียง ………..บาท  

         - เกษตรกร …50……..คน  

         - องคกรเกษตรกร ……2…..แหง/……50…..คน 

   

8.2  สงเสริมและพัฒนาทําการเกษตร …100……..คน  100 คน

       แบบผสมผสาน ………..บาท  



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

แผนรายเดือน
แผนทั้งปกิจกรรม

          - เกษตรกร …50……..คน  

          - องคกรเกษตรกร ……2…..แหง/…50……..คน 

   

8.3  สงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย ……100…..คน  100 คน

               ………..บาท  

          - เกษตรกร ……50…..คน  

          - องคกรเกษตรกร ……2…..แหง/……50…..คน 

   

9. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของ  

      องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และ  

       ยุวเกษตรกรในรูปแบบตางๆ  

     งานที่จะทํา  

9.1  สงเสริมสนับสนุนจัดตั้งกลุมใหม ………..กลุม  

          - กลุมเกษตรกร ……5…..กลุม  1 กลุม 1 กลุม 1 กลุม 1 กลุม 1 กลุม

9.2 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ……3…..กลุม  1 กลุม 1 กลุม 1 กลุม

         ของกลุมที่เกษตรกรรวมตัวจัดตั้งทั้งหมด 15,000 บาท  5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท

           - สงเสริมดานการผลิต ……3…..กลุม  

ฯลฯ  

   

10.  สงเสริมการศึกษา อบรม และถายทอด  

      เทคโนโลยีแกเกษตรกรและยุวเกษตรกร  

     งานที่จะทํา  

10.1  ใหการศึกษาอบรม ……1…..หลักสูตร  

 ………..บาท  

          - เกษตรกร ……100…..คน  100 คน

10.2  ถายทอดเทคโนโลยี ……1…..หลักสูตร  



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

แผนรายเดือน
แผนทั้งปกิจกรรม

 ………..บาท  

         - เกษตรกร ……100…..คน  100 คน

ฯลฯ  

11.  ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร ……1…..เรื่อง  

       หรือองคกรเกษตรกร ………..บาท  

           - เกษตรกร ……100…..คน  100 คน

           - องคกรเกษตรกร ……2…..แหง  

ฯลฯ  

12.  กิจกรรมสนับสุนนโยบายรักษาเสถียรภาพ  

      ราคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาดาน  

      การเกษตรอื่น  

      งานที่ทํา  

12.1  จัดประชุมเครือขายนําเสนอและรวบรวมปญห 3 เรื่อง  3 เรื่อง

              10,000 บาท  10,000    

12.2  สัมมนาระดมความคิดเห็น แนวทาง 1 ครั้ง  1 เรื่อง

        ดําเนินการ และจัดกลุมปญหาทั้งหมด 10,000 บาท  10,000    

12.3  ดําเนินการสนับสนุนนโยบาย และแกไขปญหา 3 เรื่อง  3 เรื่อง

              10,000 บาท  10,000        

         - กลุมปญหาแกไขไดดวยตนเอง 1 เรื่อง  

         - กลุมปญหาประสานหนวยงาน 1 เรื่อง  

           ที่เกี่ยวของในพื้นที่  

         - ปญหาที่เกินขีดความสามารถ 1 เรื่อง  

            สงตอใหสภาฯชาติดําเนินการ  

   

13.  กิจกรรมจัดตั้งและสรางเครือขายสภา  

     เกษตรกรระดับตําบล  



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

แผนรายเดือน
แผนทั้งปกิจกรรม

     งานที่ทํา  

13.1  แตงตั้งผูประสานงานสภาเกษตรกร 98 ตําบล  98 ตําบล

         ตําบล  

13.2  อบรมใหความรู บทบาทหนาที่การเปน 98 ตําบล  98 ตําบล

        ผูประสานงานสภาเกษตรกร 10,000 บาท  10,000    

13.3  จัดประชุมผูประสานงาน เพื่อปฏิบัติงาน 98 ตําบล  98 ตําบล

        ตามบทบาทหนาที่ 20,000 บาท  20,000       

   

14.  กิจกรรมตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียน 10,000 บาท 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

        เกษตรกร องคกรเกษตรกร  

       งานที่ทํา  

14.1  จัดใหมีการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร 889 หมูบาน  889 หมูบาน

         ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนเกษตรกร ตามบัญชี 2,000 บาท  2,000   

         รายชื่อที่ไดรับจากสํานักงานสภา  

         เกษตรกรแหงชาติ  

14.2  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม 1,000 ครัวเรือน  1,000 ครัวเรือน

 3,000 บาท  3,000    

14.3  รับขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกรเพิ่มเติม 10 องคกร  10 องคกร

 5,000 บาท  5,000 

  

15.  ดําเนินการขับเคลื่อนแผนแมบทเพื่อพัฒนา 1 เรื่อง

      เกษตรกรรมจังหวัดใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 150,000 บาท 60,000    50,000      10,000    10,000        20,000    

15.1  ดานพัฒนา และสงเสริมการรวมกลุม ……1…..เรื่อง

15.2  ดานที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ……1…..เรื่อง

15.3  ดานราคาผลผลิต ……1…..เรื่อง

15.4   ดานแหลงน้ําและระบบชลประทาน ……1…..เรื่อง



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

แผนรายเดือน
แผนทั้งปกิจกรรม

15.5  ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ……1…..เรื่อง

15.6  ดานการวิจัย พัฒนาภูมิปญญา พันธุกรรม ……1…..เรื่อง

         และนวัตกรรม

15.7  ดานเงินทุน และหนี้สิน ……1…..เรื่อง

15.8  ดานการคุมครองสิทธิเกษตรกร ……1…..เรื่อง

15.9  ดานเครือขาย ความรวมมือและ ……1…..เรื่อง

         การเชื่อมโยง

15.10  ดานการถายทอดความรูทางการเกษตร ……1…..เรื่อง

15.11  ดานปรับปรุงและบริหารจัดการกองทุน …1……..เรื่อง

16.  พัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร ……1…..เรื่อง  

      งานที่ทํา  

16.1  การตรวจสอบยอนกลับ …2…ชนิดสินคา/..20...ราย 

………..บาท  

            - ระบบ QR code …2…ชนิดสินคา/..20...ราย 20 ราย

   

16.2  การจัดเวทีเจรจาทางการคา 2 ครั้ง  

 20,000 บาท  10,000      10,000    

           - จํานวนผูเขารวมเจรจา 50 ราย  1 คูคา 1 คูคา

           - บรรลุขอตกลง 2 คูคา  

 

17.  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ

     งานที่จะทํา

17.1  การขับเคลื่อนหมูบานตนแบบ  2 หมูบาน

     ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 300,000 บาท

    ภายใตกิจกรรมปดทองหลังพระ ฯ

2 หมูบาน

300,000 บาท



 

 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดันาน 

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

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อคณะทํางานประจําสภาเกษตรกรจังหวดันาน 

1. คณะทํางาน แกไขปญหาการเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดนาน คณะทํางานประกอบไปดวย 
 

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

12.  นายอนุกุล  กองแกว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุกา 
 

2. คณะทํางานยุทธศาสตร และแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด   สภาเกษตรกรจังหวัดนาน 
คณะทํางานประกอบไปดวย 

 

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

 

3. คณะทํางาน ศึกษา วิจัย และพัฒนาภูมิปญญาดานการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดนาน  
คณะทํางานประกอบไปดวย 

 

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



 

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

 
4. คณะทํางานติดตามผลการดําเนินงานความรวมมือในโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดําริ คณะทํางานประกอบไปดวย 
 

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

 
 


