
จังหวัดนาน

โดย  นายวีรวิทย  วิวัฒนวานิช

ผูวาราชการจงัหวัดนาน



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดนาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

จํานวน  4  โครงการ

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวง

2.  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุมน้ํานาน

3.  โครงการเมืองสหกรณอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

4.  โครงการฟนเทียมพระราชทาน 



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดนาน

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

จํานวน  7  โครงการ

1.  โครงการบานกอก - บานจูน

2.  โครงการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงภูพยัคฆ

3. โครงการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงบานสบขุน

4. โครงการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงบานสะจุก – สะเกี้ยง

5. โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินลุมน้ําขุนนาน

6. โครงการบานสบปน

7. โครงการพลิกฟนธนาคารควายไถนาตามพระราชดําริ



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดนาน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จํานวน  2  โครงการ

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนผูดอยโอกาสในเขตภูเขา

2.  โครงการหนวยแพทยเคลือ่นที่  พอ.สว.



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดนาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

จํานวน  4  โครงการ

1.  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห

2. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว 

3. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว

4. โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดนาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามมกุฎราชกุมารี

จํานวน  22  โครงการ

1.  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

2. โครงการศูนยภูฟาพัฒนา 

3. โครงการโรงสีขาวพระราชทาน 

4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. โครงการปลูกหมอนไหมเลีย้งไหม

6. โครงการพัฒนาการทําบัญชีกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

7.  โครงการศูนยการเรียนรูและพัฒนาสินทรัพยชุมชน
8.  โครงการถวายภัตตาหารเพลและนมผงพระราชทาน

9.  โครงการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร    



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดนาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามมกุฎราชกุมารี
11. โครงการภัตตาหารเพลพระราชทานและภัตตาหารเสริม (นมผง)

12. โครงการถายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑสมุนไพรฯ

13. โครงการทุนการศึกษาแกครู/บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 

14. โครงการศูนยพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ

15. โครงการอางเก็บน้ําน้ําริม

16.โครงการปรับปรุงหองสมุดพรอมปญญา
17. โครงการแกไขและพัฒนาระบบน้ํา

18. โครงการปลูกพืชโดยไมใชดิน

19. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

20. โครงการ" ยิ้มสวยเสียงใส" เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา
21. โครงการติดตาม ดูแลผูปวยในพระราชานุเคราะห

22.  โครงการหอพักหญิงดรุณรักษในพระราชอุปถัมภ



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดนาน

สมเด็จพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาศรีรัศมิ์

จํานวน  2  โครงการ

1.  โครงการคาราวานสายใยรักจากแมสูลูก นมแมทุนสมอง

2. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดนาน

ทูลกระหมอนหญงิอุบลรัตนราชกญัญา

จํานวน  1  โครงการ

โครงการตั้งศูนยเพื่อนใจวัยรุน อําเภอปว 
(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)





“อยากใหประชาชนชาวนาน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดจัดทําโครงการ

อนุรักษและพัฒนาแมน้ํานานทั้งระบบกอนที่จะคิดทํานาปละ 2 ครั้งให

ประชาชนจังหวัดนานพื้นฟูระบบนิเวศปาตนน้ําลําธารใหระบบนิเวศใหดีขึ้น“

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23  กุมภาพันธ  2552





ภูเขาหัวโลนภูเขาหัวโลน

ดินถลมดินถลม



การปลูกพืชเชิงเดี่ยวการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

 การใชสารเคมีการใชสารเคมี

ความยากจนของชาวไทยภูเขาความยากจนของชาวไทยภูเขา



    จจ..อุตรดิตถอุตรดิตถ จจ..พิษณโุลกพิษณโุลก จจ..นครสวรรคนครสวรรค

จจ..ชัยนาทชัยนาท     จจ..อยุธยาอยุธยา กรุงเทพฯกรุงเทพฯ



      

แผนที่จังหวัดนาน



น้ํา

ดิน

เกษตร

พลังงานทดแทน

ปา

สิ่งแวดลอม



14 ใชอธรรมปราบอธรรม
15 ปลกูปาในใจคน
16 ขาดทนุคอืกาํไร
17 การพึง่ตนเอง
18 พออยูพอกนิ
19 เศรษฐกจิพอเพยีง
20 ความซือ่สตัย สจุรติ จรงิใจตอกนั
21 ทาํงานอยางมคีวามสขุ
22 ความเพยีร : พระมหาชนก
23 รู-รกั-สามคัคี



•การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพื้นฐาน  ดวยการศึกษา

ขอมูลทุกมิติของชุมชน คนหารากของปญหา  และรวบรวมองค

ความรูของโครงการพระราชดําริทั่วโลก
เขาใจ

• เปนเรื่องการสื่อสารและสรางการมีสวนรวม  โดยมุงสื่อสารความเขาใจ

และความมั่นใจกับชุมชน  รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของ

ชุมชน  และใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด
เขาถึง

• เปนเรื่องของการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน  สรางทีม     การ

ออกแบบหลักสูตรและการพัฒนา  การศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนความรู  

และฝกปฏิบัติของชุมชน

พัฒนา



พื้นที่ตนแมน้ํานาน ตําบลขุนนาน

    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 15 หมูบาน

      พื้นที่ 171,275  ไร

 พื้นที่ตนสาขาแมน้ํานาน ลุมน้ําสบสาย

ตําบลยอด อําเภอสองแคว จาํนวน 3 หมูบาน  

พื้นที่ 34,679 ไร

พื้นทีต่นสาขาแมน้ํานาน ลุมน้ําสบสาย

ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา 

     จํานวน 3 หมูบาน  พื้นที่ 34,312  ไร



ผลการดําเนินงานของจังหวัดนาน 

- จัดประชุมรวมระหวางคณะทํางานโครงการปดทองหลังพระฯ และคณะทํางายบูรณาการขับเคลื่อน

โครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จงัหวัดนานเปนประจําทุกเดือน

- การนําขาราชการ พนักงานลูกจางจากทุกสวนราชการศึกษาเรียนรูโครงการปดทองหลังพระฯ 

ณ ศูนยเรียนรูบานเปยงซอ ตําบลขุนนาน

-การสรางเครือขายปราชญชาวบานเรยีนรูการทํานาขั้นบันได

- การจัดผาปาแรงงานถวายในหลวงในกิจกรรมรวมกับราษฎรขุดนาขั้นบันได

 ณ ศูนยเรียนรูบานเปยงซอ

- การประชาสัมพันธโครงการ



ผลการดําเนินงานโครงการปดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดําริจังหวัดนาน

พื้นที่ตําบลขุนนาน   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผลการดําเนินงานระดับพื้นที่อําเภอ



- ดําเนินการสํารวจขอมูลหมูบาน

- ขุดนาขั้นบันได 6 หมูบาน ของ

ตําบลขุนนาน ประกอบดวย บานหวยฟอง 

บานสะจุก บานสะเกี้ยง บานเปยงซอ   

บานหวยเตย และบานบวกอุม

- ธนาคารโค - กระบือตามพระราชดําริ 

บานสะเกี้ยง 



- จัดตั้งกองทุนยาสัตว และดําเนินการปองกันโรคระบาดในสัตว

- จัดทําตั๋วรูปพรรณ โค – กระบือ 

- การสรางน้ําพรอมเดินทอระบบสงน้ําและการจัดทําบันทึกขอตกลงการใชประโยชนน้ํา
ระหวางราษฎร

- การปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด





 

- การดําเนินการสํารวจขอมูลหมูบาน

- การสงเสริมการเลี้ยงสัตว (หมูพันธุเหมยซาน)

- การกอสรางฝายกั้นน้ําและระบบสงน้ํา



- การขุดนาขั้นบันได บานผาหลัก ตําบลยอด

- การบริการดานสาธารณสุข การคัดกรองภาวะเสี่ยง

ในเรื่องสุขภาพ

- การปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด





- การพัฒนาหมูบานสาธารณสุขมูลฐาน

- การจัดตั้งกองทุนประจําหมูบาน

- การจัดตั้งหองสมุดชุมชน

- การสนับสนุนวัคซีน เวชภัณฑสําหรับสัตว (สัตวปก,สุกร)

- การพัฒนาและสงเสริมปศุสัตวอินทรีย



- สงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกไข

- การกอสรางฝายกันน้ําและระบบสงน้ํา

- การจัดทําแนวกันไฟ

- การขุดนาขั้นบนัได



การดําเนินการในระยะตอไป



1. พื้นที่ลุมน้ํานานตอนบนจํานวน 2หมูบาน

ไดแกบานเฉลิมราช ม.8 ต.ทุงชางและบาน

น้ําวา ม.6ต.บอเกลือเหนือ

2 พื้นที่ลุมน้ําเปอ - น้ํากอน จํานวน 1  

หมูบานไดแกบานกอก  ม.8 ต.เชียงกลาง

3. พื้นที่ลุนน้ํายาว - น้ําอวน จาํนวน 2 

หมูบานไดแกบานน้ํายาว ม.3 และบานหวย

หาด ม.7 ต.อวน

4. พื้นที่ลุมน้ํามวบ จํานวน 1 หมูบาน ไดแก

บานโปงคํา ม.5 ต.ดูพงษ

5. พื้นที่ลุมน้ําวา จํานวน 1 หมูบาน ไดแก

บานสวาง ม.10 ต.หนองแดง

6. พื้นที่ลุมน้ําสมุนตอนลาง จํานวน 1 

หมูบาน ไดแกบานศรีนาปาน ม.1 ต.เรือง

7. พื้นที่ลุมน้ําหวยคํา จํานวน 1หมูบาน 

ไดแกบานหวยคํา ม.1 ต.ฝายแกว

8. พื้นที่ลุมน้ําวา จํานวน 1 หมูบาน 

ไดแกน้ําปูสามัคคี ม.3 ต.สานนาหนองใหม

9.พื้นที่ลุมน้ําแหง จํานวน 1 หมูบาน 

ไดแกบานทุง ม.12 ต.สถาน

10. พื้นที่ลุมน้ําอูน จํานวน 1 หมูบาน ไดแก

บานน้ําอูน ม.1 ต.เมืองลี

11. พื้นที่ลุมน้ําสวด จํานวน 1 หมูบาน 

ไดแกบานโปงศรี ม.8 ต.บานฟา

กําหนดพื้นที่เพื่อเตรียมชุมชนขยายผลโครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 

จังหวัดนาน ประจําป 2552 – 2554 จํานวน 12 หมูบาน



กําหนดพื้นที่ตนแบบในการศึกษาเรียนรู ดังนี้

บานเปยงซอ หมูที่ 4 ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน เปน

""ศูนยการเรียนรูดานการทํานาขั้นบันไดและการบริหารจัดการที่ดินศูนยการเรียนรูดานการทํานาขั้นบันไดและการบริหารจัดการที่ดิน““

บานยอด หมูที่ 2 ตําบลยอด อําเภอสองแคว จังหวัดนาน เปน

"ศูนยการเรียนรูการจัดเก็บขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลของหมูบาน“

บานน้ําปาก หมูที่ 7 ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน เปน

"ศูนยการเรียนรูดานแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ํา"



- การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือภายใต “โครงการ

ปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จังหวัดนาน” โดยเปน

การจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางจังหวัดกับอําเภอ สวนราชการ

และภาคีเครือขายเพื่อใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน

-  จัดการประชุมประชาคมจังหวัดนานเพื่อบูรณาการ 

“โครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จังหวัดนาน” 

เพื่อเปนการสราง การรับรูและความเขาใจในโครงการปดทองหลัง

พระฯ ใหกับทุกภาคสวนในจังหวัดนาน





โครงการ“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

ลุมน้ําขุนนาน จังหวดันาน



ศูนยวิจัยขาวแพร   - ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ 

สถานีพัฒนาที่ดินนาน   - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนาน

โครงการชลประทานนาน   - สํานักงานปศุสัตวจังหวดันาน

สํานักงานประมงจังหวดันาน   - สํานักงานสหกรณจังหวดันาน

สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนาน  - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน





1.   ดานการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
หนวยงานที่รวมปฎิบตัิงานมี  2   หนวยงาน ไดแก 

1.1.  สถานีพัฒนาที่ดินนาน    งบประมาณ  1,445,500  บาท

กิจกรรมทีด่ําเนินงานมี  4  กิจกรรม

 กิจกรรมที่  1   สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใชที่ดิน

กิจกรรมที่ 2 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา

กิจกรรมที่  3   สาธิตการทําและใชปุยอินทรีย

กิจกรรมที่ 4   สาธิตการใชพืชปุยสด



จัดทําขอบเขตและวางแผนการใชที่ดิน โดยกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานและ

ชุมชนในพื้นที่บานหวยฟอง ม.6 บานสะจุก ม.7 บานสะเกี้ยง ม.8 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน

ดําเนินงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุงดินทีเ่หมาะสมกบัพืช ในพื้นที่ 1,000 ไร



กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 400 

ไร

   เกษตรกร 73 ราย

-คูรับน้ํารอบเขา 355 ไร

-นาขั้นบันได 45 ไร

-ปูนโดโลไมท 5,000 กก.  

-ปลูกหญาแฝก 50,000   

กลา



สาธิตและสงเสริมเกษตรกรใชทาํปุยหมัก ปุย

อินทรียคุณภาพสูง และน้าํหมักชีวภาพเพื่อ

ปรับปรุงดิน เนนพื้นที่นาขั้นบันได มเีกษตรรวม 

กิจกรรม 45 ราย

กิจกรรมสาธิตการทํา/ใชปุยอินทรีย

ปุยหมัก พด.1 น้ําหมักชีวภาพพด.2

ปุยอินทรียคุณภาพสูง



กิจกรรมสาธิต/สงเสริมการใชพืชปุยสด  100 

ไร

-ปลูกปอเทอืง ถั่วพุมดํา มะแฮะเปนพืชปุย

สด    จํานวน 18  ราย

  



  มี  1  กิจกรรม

กิจกรรมผลิต/ปลอยพันธุสัตวน้ําสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่โครงการฯ

100,000  ตัว

งบประมาณ  100,000  บาท



หนวยงานที่รวมปฎิบตัิงานมี  1  หนวยงานไดแก

2.1.  โครงการชลประทานนาน

งบประมาณ 7,920,000 บาท

กิจกรรมทีด่ําเนินการมี จํานวน  4    กิจกรรม

-  กิจกรรมที่ 1  ฝายทดน้ําจํานวน  1 แหง 

-  กิจกรรมที่ 2  ทอสงน้ํา

-  กิจกรรมที่  3 Blow Off  , Air Release Valve  ,  บอแยก

-  กิจกรรมที่ 4  ถังพักน้ํา 



บอแยก                                                             Blow Off  Release Valve  

  ฝายทดน้ําคอนกรีตทอสงน้ํา                                          ถังพักน้ํา 



หนวยงานที่รวมปฎิบัติงานมี  7  หนวยงานไดแก 

3.1. ศูนยวิจัยขาวแพร  มี 3 กิจกรรม

      กิจกรรมการพัฒนาระบบการปลูกขาวไรขาวนาเพื่อยกระดบัผลผลิตและความ
ยั่งยืน

ผลการดําเนินงาน

การพัฒนาพื้นที่ปลูกขาวใหเปนนาขั้นบันไดเพื่อปลูกขาวนาดํา

- เกษตรกรบานสะจุก จํานวน 45 ราย  พื้นที่  60  ไร โดยใชพันธุขาวพื้นเมือง       

การพัฒนาพื้นที่ปลูกขาวใหเปนนาขั้นบันไดเพื่อปลูกขาวไร

- เกษตรกรบานสะเกี้ยง  จํานวน  10  ราย  พื้นที่  11  ไร  โดยใชพันธุ
พื้นเมือง 



     กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี

     - ทําการฝกอบรมเกษตรกรในพืน้ที่โครงการ  1  ครัง้ จํานวนเกษตรกร  60  ราย

     - การปลูกขาวไร และขาวนาดําในพื้นที่นาขุดขั้นบันได

     - การจัดการดินและธาตุอาหารขาวที่ถูกตองและเหมาะสม

     - การจัดการศัตรูพืชของขาวอยางถูกตองและเหมาะสม

     การศึกษาดูงาน  จํานวน 1 ครั้ง  เกษตรกรเปาหมาย  6  ราย

     - นําผูแทนเกษตรกรไปศึกษาดูงานการทํานาแบบขัน้บันไดที่โครงการพัฒนา

บานกอก-บานจูน (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) อําเภอปว  จังหวัดนาน



ประชุมชี้แจงการสนับสนุนการทํานาขั้นบันได การทาํแปลงทดสอบพันธุขาวไรใน           

สภาพนาดําในพื้นที่



งบประมาณ 190,300    บาท

กิจกรรมทีด่ําเนินการมี  จํานวน    2     กิจกรรม

กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ผลการดําเนินงาน  มอบปจจัยการผลิต

 (20  กรกฎาคม  2552)

    -  พันธุปลาดุก          รายละ  200   ตัว

    - อาหารปลาดุก       รายละ   2     กระสอบ 



       กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหลงน้ํา

       ผลการดําเนินงาน    ปลอยพันธุปลาวนัที่  13  พฤษภาคม  2552

-  ปลอยพันธุปลานลิ    จํานวน     5,000       ตัว

-  ปลอยพันธุปลาตะเพียน   จํานวน     5,000       ตัว

บอเกษตรกรที่รวมโครงการ ปลอยพันธุปลา 



3.3  สํานักงานประมงน้ําจืดจังหวดันาน  

งบประมาณ  115, 000  บาท  มี   1   กิจกรรม

      กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อแจกจายใหแกเกษตรกรในพื้นที่ 200,000  ตัว 



กิจกรรม สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบธนาคารอาหาร

ชุมชน

กิจกรรมสงเสริมการปลูกไมผล ไมยืนตน และไมใชสอยแบบวนเกษตร 

แจกจายปจจัยการผลิตไมไผรวก  จํานวน  800  ตน  เพื่อเปนไมใชสอยและเปนพืช

อาหารของชุมชน                                           

3.4. สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน 

งบประมาณ  50,000   บาท    มี  2   

กิจกรรม



งบประมาณ  18,600  บาท   มี  1  กิจกรรม

กิจกรรม  ติดตามและสงเสริมการปลูกหมอนผลสดพื้นที่บาน

สะจุก-สะเกี้ยง

   ผลการดําเนินงาน 

- ติดตามใหความรูการดูแลรักษาแปลงหมอนผลสดแกเกษตรกร 

จํานวน 10 คน เปนเกษตรกรป 2550-2551  จํานวน 3 ครัง้  



ติดตามใหความรูการดูแลรักษาแปลงหมอนผลสด 



งบประมาณที่ไดรับ   680,000      บาท

กิจกรรมทีด่ําเนินการ   มี  2  กจิกรรม

กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทีเ่หมาะสมและปลอดภัยใน       

ทองถิ่นเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจําหนายในชุมชน

ผลการดําเนินงาน

1. การปฏิบัติงานของเกษตรกรในพื้นที่ ดูแลแปลงไมผลเมืองหนาวใน

โครงการฯแปลงไมผลเมืองหนาว เชน แปลงมะคาเดเมียนัท แปลงชา 

แปลงอะโวกาโด แปลงหมอนรับประทานผลสด แปลงเกาลัดจีน แปลง

กาแฟ  พื้นที่จํานวน  160  ไร



2. ปลูกกาแฟพันธุอาราบกิาบริเวณ แนวตนน้ําทีม่ีรมเงาเพื่อรักษาปาตนน้ําดังเดิม 

และปลูกซอมแซมในแปลงปลกูกาแฟ จํานวน 18,000 ตน ปลูกไมบังรมใหกบั

กาแฟ การวดัการเจริญเติบโตของกาแฟ พันธุอาราบกิา  อายุ 4 ป มีความสูง

เฉลี่ย 111.95 เซนติเมตร  ขนาดของทรงพุมเฉลี่ย  60.75 เซนตเิมตร

3.  พืชที่สามารถใหผลผลิต ไดแลว หมอนรับประทานผลสด  และแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑน้ําหมอนพรอมดืม่

4.  นําผลผลิตชาในแปลงสาธิตการปลูกชา แปรรูปเปนชาเขยีว และชาอูหลง

5.  การผลิตผักปลอดสารพิษ เชน  ผักกาดหางหงส กะหล่ําปลีรูปหัวใจ กะหล่ําปลี

กลม  แครอท  ถั่วลันเตา   กะหล่ําปลีมวง  ซกูินี  มะเขือเทศ   นําผลผลิต

ออกจําหนายในจังหวัดนาน

แปลงสงเสริมเกษตรกร กาแฟ พันธุอาราบิกา อายุ 1 ป พื้นที่ปลูกไมผลเมืองหนาว



กิจกรรมการรณรงคใหความรู การลดการใชสารเคมีและสงเสริม

ผลิตปจจัยชีวภาพจากวัสดุในทองถิ่น รณรงคการลดใชสารเคมี 

(หมูบานหลัก)

ผลการดําเนินงาน

จัดฝกอบรมเกษตรกรในหัวขอเรื่อง การรณรงคการลดการใชสารเคมีและการ

สงเสริมการพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ผานการฝกอบรมทั้งหมด จํานวน  50  ราย

การจัดฝกอบรมเกษตรกร เกษตรกรที่สนใจฝกอบรม



งบประมาณ 439,920.-บาท  มี  6  กิจกรรม

กิจกรรมฟารมสาธิตการเลี้ยงแพะ  จํานวน  20  ตัว

กิจกรรมฟารมสาธิตการเลี้ยงสตัวปก  จํานวน  60  ตัว 

กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงสุกรสูเกษตรกร จํานวน 40 ราย  40  ตัว

กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงสัตวปกสูเกษตรกร  จํานวน 60  ราย  360  ตัว

กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงโค จํานวน 20  ราย  120  กอน

กิจกรรมฝกอบรมเกษตรกร  จํานวน  100  ราย



ปจจุบันมีแพะจํานวน  22  ตัว   

  - พอพันธุ  1  ตัว       -  แมพันธุ  10  ตัว       

-แพะรุนเพศผู 3 ตัว  - แพะรุนเพศเมีย 2 ตัว

-  - ลูกแพะเพศผู 3 ตัว  - ลูกแพะเพศเมีย 3 ตัว 

   คิดเปนมูลคา 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน)

 กิจกรรมฟารมสาธิตการเลี้ยงแพะพื้นเมือง



ผลผลิตที่ได/ผลลัพธ 

ขยายพันธุแพะ จํานวน  8  ตัว ใหกับเกษตรกร  4 ราย

เพื่อนําไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ  คิดเปนมูลคา  6,400  บาท 

(เฉลี่ยตัวละ 800 บาท)



กิจกรรมฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตวปก

เปาหมาย  สาธิตการเลี้ยงสัตวปก  60 ตัว  ในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ   

โดยแยกเปนเปดเทศ 30 ตัว  และไกพื้นเมือง 30 ตัว

ปจจุบันมีสัตวปก จํานวน  156  ตัว คิดเปนมูลคา  12,540 บาท  

-  ไกพื้นเมือง  82   ตัว      -  เปดเทศ  67  ตัว



-   ปจจุบันมีไกพื้นเมืองทั้งหมด 89  ตัว

-   พอพันธุ 2  ตัว     -  แมพันธุ 20  ตัว     -  ไกรุน 12  ตัว      

-   ลูกไก  55  ตัว   รวมมูลคาไกพื้นเมือง  7,130 บาท

  (เจ็ดพันหนึ่งรอยสามสิบบาทถวน)





- ปจจุบันมีเปดเทศทั้งหมด 67  ตัว

- พอพันธุ 2 ตัว      -  แมพันธุ 15 ตัว      -  เปดรุน 18  ตัว   

-  ลูกเปด  32 ตัว     รวมมูลคาเปดเทศ  5,410 บาท   (หาพันสี่รอยสิบบาทถวน)





เปาหมาย  สนับสนุนพันธุสุกรเพศเมีย สูเกษตรกร  40  ราย จํานวน  40  ตัวใหกับ

เกษตรกรบานเปยงกอ หมูที่ 2 และบานดาน หมูที่ 3 พรอมอาหารและเวชภัณฑ

 (สงมอบเดือนมีนาคม 2552)





เปาหมาย  สนับสนุนพันธุสัตวปกสูเกษตรกร  60  ราย 

จํานวน  360 ตัวใหกับเกษตรกรบานหวยฟอง หมูที่ 6  

พรอมอาหารและเวชภัณฑ (สงมอบในเดือนมีนาคม)





เปาหมาย  สนับสนุนกอนแรธาตุแกกลุมเกษตรกรที่เลี้ยงโค บานเปยงซอ

   จํานวน  20 ราย 120  กอน



เปาหมาย  ฝกอบรมเกษตรกรที่เขารวมอบรม 

หลักสูตร “การเลี้ยงสัตวทั่วไป” จํานวน 100 คน ดังนี้

-  การเลี้ยงสุกร 40 ราย 

-  การเลี้ยงสัตวปก 60 ราย 

-  เพื่อใหเกษตรกรมีความรูเบื้องตนในการเลี้ยงสัตว และการ

ปองกันโรคสัตว





4.1.   สํานักงานสหกรณจังหวัดนาน

มี  2  กิจกรรม  งบประมาณ  16,000  บาท

กิจกรรมใหความสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของครอบครัวและชุมชน

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการตามกิจกรรม 8 ครัง้ โดยไดจัดตั้งกลุมเตรียมการสหกรณในรูป

กิจกรรมสหกรณสาธิตสงเสริมใหความรูวิธีการสหกรณ การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม กลุมอยูระหวางการพัฒนาเพื่อจะตอยอดใหยั่งยืน

และจัดตั้งเปนสหกรณตอไป 



             กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับผูนําชุมชน/ผูแทน

ชุมชน    และเจาหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของในเชิงบูรณาการเพื่อรวม  

ปรึกษาหาแนวทางในการรวมกลุมดําเนินกิจกรรมในชุมชนและ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

ผลการดําเนินงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 56 คน แกผูนําชุมชน สมาชิก

กิจกรรมสาธิตสหกรณบานสะจุกสะเกี้ยง ใหมีการออมเงินเพื่อ

สรางภูมิคุมกันประจําทุกเดือนตอเนื่องแรกตั้ง เงิน 3,100 บาท 

ปจจุบันเงิน 9,100 บาท



ติดตามงานโดยประชาคมหมูบาน

เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนดวยวิธีสหกรณ 

ประชุมเพื่อหาความจําเปนกอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 



     4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ    

มี  3  กิจกรรม  งบประมาณ 37,000 บาท

กิจกกรมโครงการเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกร

สอนแนะใหความรูความเขาใจบัญชีรับ – จายในครัวเรือน แกเกษตรกรและลูกของเกษตรกร 

จํานวน 11 ครอบครัว หรือ 22 ราย

กิจกรรมโครงการตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง

สอนแนะใหความรูความเขาใจบัญชีตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง แกนักเรียน จํานวน 24 ราย

กิจกรรมโครงการพัฒนาการบัญชีกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

แนะนําการจัดทําบัญชีและคํานวณตนทุนการผลิตใหแกกลุมอาชีพ จํานวน 2 กลุม



“ชุมชนจะเขมแขง็ได ตองเขมแข็งทาง

ความคิด วันนีส้ังคมถูกกระแสที่สราง

ความออนแอโถมใสทุกวัน  ปญหาที่

ตองแก คือ ความออนแอทางความคิด

ของผูคนในชุมชน ซึ่งเปนงานใหญ นี่

คือยุทธศาสตรของเรา ไมใชกิจกรรม 

กิจกรรมเปนเพียงเครื่องมือ”







สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ จังหวัดนาน

 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ปาเสื่อมโทรม

บริเวณภูพยัคฆ บานน้ํารีหมู ๑๒ ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเยรติ จังหวัดนาน

 ปาสงวนแหงชาติปาดอยภูคาและปาผาแดง เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖

 พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ กราบบังคมทูลถวายรายงาน

เพื่อทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภพูยัคฆ พื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร



วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหมีการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง  เหมาะสม  และให

เกิดผลผลิตสูงสุด  เปนแหลงเรียนรู   ดานการเกษตรแผนใหม 
ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูราษฎรเปาหมาย

๒. เพื่อฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมใหสมบูรณดังเดิม

๓. อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาบริเวณภูพยัคฆ โดยใหราษฎรมีสวนรวม

๔. เพื่อใหเกดิการเรียนรูเกษตรปลอดสารพิษ  การเกษตรแบบครบวงจรทัง้ดาน

   การผลิต การแปรรูป  และการจําหนาย การสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิต

๕. ชวยใหราษฎรในพื้นทีเ่ปาหมาย  มีงานทาํ  กอใหเกิดรายได  

   ยกระดับคุณภาพชีวติใหดีขึ้น

๖. จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  ปองกันและสกดักั้นการแพรระบาดยาเสพตดิ

   ตลอดจนเสริมสรางใหชมุชนเขมแขง็



พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ ๑๐๑๐,,๐๐๐ ๐๐๐ ไรไร

            พืน้ที่ปาอนรุกัษ พืน้ที่ปาอนรุกัษ ๙๙,,๕๐๐ ๕๐๐ ไรไร

                        

            พืน้ที่เพื่อการเรียนรูดานการเกษตร พืน้ที่เพื่อการเรียนรูดานการเกษตร ๕๐๐ ๕๐๐ 

ไรไร



พื้นที่เพื่อการเรียนรูดานการเกษตร พื้นที่เพื่อการเรียนรูดานการเกษตร ๕๐๐ ๕๐๐ ไรไร



พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่ปาอนุรักษ ๙๙,,๕๐๐ ๕๐๐ ไรไร



ดานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

ดานอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

ดานความมั่นคงตาม

แนวชายแดน

๑.๑ สรางแหลงเรียนรู

๑.๒. ถายทอดความรูสูชุมชน

๑.๓. การผลิต พืช ปศุสัตว ประมง

๑.๔. การรวมกลุม การแปรรูปและการตลาด

๓. แผนงานดาน

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

๒. แผนงานดาน

การขาว

๑. แผนงานปองกัน

และ             

คุมครองชุมชน

๔. แผนงานการทองเที่ยว

เชิงอนรุักษ

๓. แผนงานสาธารณสุข

พื้นฐาน

๒. แผนงานการศกึษาและ

วัฒนธรรม

๑. แผนงานอนุรักษ

และฟนฟู    

ทรัพยากรปาไมและ

สัตวปา

๒. แผนงานอนุรักษฟนฟทูรัพยากร

ดินและน้ํา

๓. แผนงานการพัฒนาแหลงน้ํา

๒.๑ การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา

๒.๒ การปรับปรุงบาํรุงดิน

๑. แผนงานศึกษาวิจัย 

ถายทอดเทคโนโลยีและ

สงเสริมทางการเกษตร

๓.๑  จัดหาแหลงน้ําใหม

๓.๒ ระบบกระจายน้ํา

๓.๓ ซอมแซมและบํารุงรักษา

๓.๔ การบริหารจดัการน้ํา

๔. แผนงาน

เสริมสราง     ชุมชน

เขมแข็ง

คนอยูคูกับปาอยางยัง่ยืน



กาแฟ

ราษฎรรวมกิจกรรม  ๗๖  ครัวเรือน



หมอนผลสด

ราษฎรรวมกิจกรรม  ๖๐   ครัวเรือน







ราษฎรรวมกิจกรรม   ๘๓  ครัวเรือน













แปรรูปผลผลิตของสถานีและของราษฎร เชน น้ําหมอน  กาแฟ 

 จําหนายภายใตสินคาตรา  ภูพยัคฆ











ขั้นบันไดตอเนื่อง



นาขั้นบันได

ราษฎรรวมกิจกรรม ๘๙ ครัวเรือน ๒๒๘ ไร



การทําปุยน้ําหมักชวีภาพ



จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร





กระจายน้ําสูแปลงเกษตรกร





ปลูกปา

การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม











สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จเยี่ยมราษฎรบานกอก-บานจูน เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2543



สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จเยี่ยมราษฎรบานกอก-บานจนู เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2543

ทรงเห็นสภาพความเปนอยูที่ดอยโอกาสของราษฎร



ทรงรับทราบปญหาการแผวถางปาเพื่อทําไรหมุนเวียนเพื่อยังชีพบริเวณปาตนน้ํา(น้ําปว)

 โดยเฉพาะการขาดแคลนขาวสําหรับบริโภคทั้งป



แนวพระราชดําริที่จะแกไขปญหาขาวไมเพียงพอตอการบริโภคทั้งป ดวยการสงเสริมการทํานาขั้นบันไดใน

ระยะเริ่มตน ความยากลําบากในพื้นที่สูงชันและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของ

ชุมชน



แนวพระราชดําริที่จะแกไขปญหาขาวไมเพียงพอตอการบริโภคทั้งป ดวยการสงเสริมการทํานาขั้นบันไดใน

ระยะเริ่มตน ความยากลําบากในพื้นที่สูงชันและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของ

ชุมชน



แนวพระราชดําริที่จะแกไขปญหาขาวไมเพียงพอตอการบริโภคทั้งป ดวยการสงเสริมการทํานาขั้นบันไดในระยะเริ่มตน 

ความยากลําบากในพื้นที่สูงชันและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน



แนวพระราชดําริที่จะแกไขปญหาขาวไมเพียงพอตอการบริโภคทั้งป ดวยการสงเสริมการทํานาขั้นบันไดในระยะเริ่มตน 

ความยากลําบากในพื้นที่สูงชันและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน



สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จเยี่ยมราษฎรบานกอก-บานจูน อีกครั้ง เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2548

ทรงติดตามงานในดานตางๆและสงเสริมการทํานาขั้นบันได



ความสําเร็จของเกษตรกรนํารองไปสูความคาดหวังและเชื่อมั่นวาการทํานาขั้นบันไดจะใหผลผลิตขาวที่เพียงพอตอการ

บริโภคภายในครอบครัวตลอดทั้งปและใชพื้นที่นอยจึงมีการขุดปรับขยายแปลงนาเพิ่มยิ่งขึ้น



ความสําเร็จของเกษตรกรนํารองไปสูความคาดหวังและเชื่อมั่นวาการทํานาขั้นบันไดจะใหผลผลิตขาวที่เพียงพอตอการ

บริโภคภายในครอบครัวตลอดทั้งปและใชพื้นที่นอยจึงมีการขุดปรับขยายแปลงนาเพิ่มยิ่งขึ้น



เรียนรูดวยการกระทําดวยตนเอง(Learning By Doing) นําไปสูความชํานาญและพรอมนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนการใชเครื่องมือและเครื่องใชที่เหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่นและสภาวการณปจจุบัน



เรียนรูดวยการกระทําดวยตนเอง(Learning By Doing) นําไปสูความชํานาญและพรอมนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนการใชเครื่องมือและเครื่องใชที่เหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่นและสภาวการณปจจุบัน



จากนาขั้นบันได (นาดํา) จํานวน 28 ไร เมื่อป 2548-2549 ไดพัฒนาเพิ่มปริมาณพื้นที่และการปรับปรุงคุณภาพดิน 

สงผลใหผลผลิตขาว/ไรสูงขึ้นถัวเฉลี่ยประมาณ 40 ถัง/ไร

ซึ่งจากเดิมผลิตขาวไรไดเพียง 16 ถัง/ไร



จากนาขั้นบันได (นาดํา) จํานวน 28 ไร เมื่อป 2548-2549 ไดพัฒนาเพิ่มปริมาณพื้นที่และการปรับปรุงคุณภาพดิน 

สงผลใหผลผลิตขาว/ไรสูงขึ้นถัวเฉลี่ยประมาณ 40 ถัง/ไร

ซึ่งจากเดิมผลิตขาวไรไดเพียง 16 ถัง/ไร



นาขั้นบันไดไดพัฒนาเพิ่มทั้งปริมาณพื้นที่และการปรับปรุงคุณภาพดินสงผลใหผลผลิตมากขึ้น

และราษฎรสามารถผลิตปุยชีวภาพขึ้นไดดวยตนเองภายใตการแนะนําของเจาหนาที่ในชวงแรกเทานั้น



นาขั้นบันไดไดพัฒนาเพิ่มทั้งปริมาณพื้นที่และการปรับปรุงคุณภาพดินสงผลใหผลผลิตมากขึ้น

และราษฎรสามารถผลิตปุยชีวภาพขึ้นไดดวยตนเองภายใตการแนะนําของเจาหนาที่ในชวงแรกเทานั้น



ป 2550 ปริมาณนาขั้นบันได จํานวน 92 ไร    ป 2551 ปริมาณนาขั้นบันได จํานวน 213 ไร

ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 50-60 ถัง/ไร



โดยพันธุขาวทองถิ่นหรือขาวไร เชน ขาวซิว,กายขาว,กายแดง ฯลฯ และขาวพื้นลาง เชน แพร 1,

สันปาตอง ถูกปลูกลงแปลงนาดําบนพื้นที่สูง เพิ่มผลผลิตจากเดิม 4-5 เทา



ป 2552 ความมุงมั่นตื่นตัวของราษฎรตอการทํานาขั้นบันได 

เปนผลใหสามารถทํานาไดจํานวน 302 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 50-60 ถัง/ไร



ป 2552 ความมุงมั่นตื่นตัวของราษฎรตอการทํานาขั้นบันได 

เปนผลใหสามารถทํานาไดจํานวน 302 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 50-60 ถัง/ไร



ปาหมาย 500 ไร

107 ครัวเรือน / 441 คน

2554



“ทํานาขั้นบันได ลดการใชพื้นที่ปา”
ปาตนน้ําถูกชุมชนรวมกันฟนฟูกําหนดใหเปนแหลงตนน้ําสําหรับกักเก็บและสงเขาสูแปลงนาที่ขยายเพิ่มขึ้น 

ทําใหไดขาวเพิ่มขึ้นไดปาเพิ่มขึ้น นับเปนยุทธศาสตรที่ยั่งยืน



“ทํานาขั้นบันได ลดการใชพื้นที่ปา”
ปาตนน้ําถูกชุมชนรวมกันฟนฟูกําหนดใหเปนแหลงตนน้ําสําหรับกักเก็บและสงเขาสูแปลงนาที่ขยายเพิ่มขึ้น 

ทําใหไดขาวเพิ่มขึ้นไดปาเพิ่มขึ้น นับเปนยุทธศาสตรที่ยั่งยืน



“ทํานาขั้นบันได ลดการใชพื้นที่ปา”
ปาตนน้ําถูกชุมชนรวมกันฟนฟูกําหนดใหเปนแหลงตนน้ําสําหรับกักเก็บและสงเขาสูแปลงนาที่ขยายเพิ่มขึ้น 

ทําใหไดขาวเพิ่มขึ้นไดปาเพิ่มขึ้น นับเปนยุทธศาสตรที่ยั่งยืน



จากแหลงน้ําลําหวยที่แหงขอดไดรับการพัฒนาและพื้นฟูสภาพปาตนน้ําที่อุดมสมบูรณใหกับแปลงนาและการใชอุปโภค

บริโภคปจจุบันมีน้ําไหลตลอดทั้งปสามารถเพิ่มทั้งปริมาณน้ําและสัตวน้ําในชุมชน



จากป พ.ศ.2543-2552 วิวฒันาการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอชุมชนบานกอก-บานจูน 

ระบบนิเวศนปาตนน้ําไดรับการอนุรักษ และฟนฟูการเผาปาเพื่อทําไรเลื่อนลอยในปนี้

และปตอๆไปลดลงแตเพิ่มพื้นที่ทํานาดํามากขึ้น



สภาพพื้นที่ในอดีต วิวัฒนาการมาจนถงึปจจุบัน



สภาพพื้นที่ในอดีต วิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน



จากป พ.ศ.2543-2552 วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นตอชุมชนบานกอก-บานจูน

ชุมชนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ดีขึ้น



การสงเสริมการปลูกพืชหลงันาวนเกษตรเพื่อกินเพื่อใช

หากเหลือก็จําหนายตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง



การพัฒนาสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ หัตถกรรม การปก การทอผา 

ของกลุมศลิปาชีพ การสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



การพัฒนาสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ หัตถกรรม การปก การทอผา 

ของกลุมศลิปาชีพ การสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



การสงเสริมอาชีพ/การเลี้ยงสัตว/การประมงเพื่อบริโภค หากเหลือจําหนายสรางรายได



นาดีมีขาวพอกินทั้งป 

ปาฟนฟูระบบนิเวศน กลับคืนมาสูแผนดิน



“ลดการใชพื้นที่ปา ทํานาขั้นบันได
ราษฎรชีวิตสดใส เทิดไทองคราชัน”



งานขยายผล การทํานาขั้นบันไดออกไปสูชุมชนขางเคียง(ตําบลสกาด)ป 2552 

จํานวน 15 ราย พื้นที่ 26 ไร

เพื่อเดินไปสูเปาหมายเดียวกันคือ ความยั่งยืน



การตรวจเยี่ยมติดตามความกาวหนาโครงการ



การตรวจเยี่ยมติดตามความกาวหนาโครงการ



กิจกรรมของหนวยงานและองคกรเครือขาย


