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โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีสภาประชาชนลุ่มน ้าอิง 
 

1) โครงสร้าง 
คณะกรรมการบริหารสภาประชาชนลุ่มน ้าอิง จ้านวน 29 ท่าน  

1. นายสมาน  บัวจ้อย   ประธาน 
2. นายป้อมเพชร กาพึง    รองประธาน 
3. นายถนอม อุตมะ   รองประธาน 
4. นายบุญมี ค าลือ    รองประธาน 
5. นายเตชะภัฒน์ มะโนวงค์   เลขานุการฯ 
6. นายประสิทธิ์ จินะใจหาญ  กรรมการ 
7. นางเพ็ญศรี ช่ืนวงศ์   กรรมการ 
8. นายสอน แก้ววรรณา  กรรมการ 
9. นายวิชัย กมลขันธ์  กรรมการ 
10. นายบัญชา สุวรรณ   กรรมการ 
11. นายสะอาด มหามิตร  กรรมการ 
12. นายอุทิศ ศรีวิชัย   กรรมการ 
13. นายราเชน จ ารัส   กรรมการ 
14. นายองอาจ โภชนา  กรรมการ 
15. นายสมศักดิ์ เทพตุ่น  กรรมการ 
16. นายนิติกร เก่งแรง  กรรมการ 
17. นายทอน ใจดี   กรรมการ 
18. นายประถม บุญล  า  กรรมการ 
19. นายสมเพชร การเร็ว  กรรมการ 
20. นายดวงจันทร์ อินต๊ะราช   กรรมการ   
21. นายปัญญา เป้าพรมมา  กรรมการ 
22. นายประชิต จันทร์เพ็ง  กรรมการ 
23. นายสมศักดิ์ พรมธิ  กรรมการ 
24. นายสมหมาย อุตมะ   กรรมการ  
25. นางเจริญศรี ไชยขัติย์   กรรมการ 
26. ร.ต.ต. หนานนึ่ง    กรรมการ 
27. นายม้วย ไชยราช   กรรมการ  
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28. นายสุทัศน์  ไชยโพธิ์  กรรมการ  
29. นายสมบูรณ์ ฟักแก้ว  กรรมการ    

 
คณะกรรมการด้าเนินงานสภาประชาชนลุ่มน ้าองิ 16 ท่าน 

1. นายถนอม อุตมะ  ประธาน    (ตอนปลาย) 

2. นายประสิทธิ์ จินะหาญ รองประธาน และเหรัญญิก (ตอนบน) 

3. นายเตชะภัฒน์ มะโนวงค์  เลขานุการฯ   (ตอนกลาง) 

4. สมเพชร การเร็ว  กรรมการ และเหรัญญิก  (ตอนกลาง) 

5. สุทัศน์  ประเสริฐสังข์ กรรมการ และเหรัญญิก         (ตอนกลาง) 

6. นายบัญชา สุวรรณ กรรมการ   (ตอนกลาง) 

7. จันต๊ิบ ฟูเฟือง  กรรมการ   (ตอนบน) 

8. สมศักดิ์  เทพตุ่น  กรรมการ   (ตอนบน) 

9. ค าพัน วิเศษภักดี  กรรมการ   (ตอนกลาง)  

10. ประชิต จันทร์เพ็ง กรรมการ   (ตอนปลาย) 

11. นายปัญญา เป้าพรมมา กรรมการ   (ตอนปลาย) 

12. แสงดาว ใจกว้าง  กรรมการ   (ตอนกลาง)  

13. จันทร์แรม เรืองวิลัย กรรมการ   (ตอนล่าง)  

14. พิทักษ์ สุขแก้ว  กรรมการ   (ตอนกลาง)  

15. กิตติกร  อุตมะ  กรรมการ   (ตอนล่าง)  

16. สะอาด  มหามิตร กรรมการ   (ตอนบน)  

17. ค าพัน วิเศษภักดี  กรรมการ   (ตอนกลาง) 

18. สมศักดิ์  เทพตุ่น  กรรมการ   (ตอนบน) 

 
กองเลขานุการสภาประชาชนลุ่มน ้าอิง 

1. สมาคมแม่น  าเพื่อชีวิต (นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง นายพิศนุกรณ์ ดีแก้ว)  
2. เครือข่ายลุ่มน  าภาคเหนือ (นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายเตชะภัฒน์ มะโนวงค์)  
3. เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน  าโขง-ล้านนา (นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ)  
4. สถาบันชุมชนลุ่มน  าโขง (นายธีรพงศ์ โพธิ์มั่น น.ส.อริตา รัชธานี)  
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5. สถาบันปวงผญาพยาว (ดร.สหัทยา วิเศษ)  
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน  าอิงอย่าง

ยั่งยืน (นายไกรทอง เหง้าน้อย น.ส.นุชจรีย์ สิงคราช น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรณสิทธิ์)  
 
ที่ปรึกษาสภาประชาชนลุ่มน ้าอิง 
1. พระครูโสภณปริยัติสุธี   มจร.พะเยา  
2. นางเตือนใจ  ดีเทศน์  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จ.เชียงราย 
3. นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว   เครือข่ายอนุรักษ์ฯเชียงของ 
4. ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์   มหาวิทยาลัยพะเยา   
5. นายบรรจง วงค์ราษฎร์   สถาบันปวงผญาพยาว  
6. นายชัยวัฒน์ จันธิมา   สถาบันปวงผญาพยาว  
7. นายอินเต้า  ปัญจขันธ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
8. นางสาวโสภา  วงศ์ใหญ่  เทศบาลต าบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
9. นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ  มูลนิธิบริหารจัดการน  าแบบบูรณาการแห่งประเทศไทย 
10. ดร.ยุทธศักดิ์  ยารังษี  อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จ.พะเยา 
11. พ่อสมาน บัวจ้อย   ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่บ้านปางมดแดง  

 
องค์กรสมาชิกประชาชนลุ่มน ้าอิง 

1. เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน  ากว๊านพะเยา 
2. เครือข่ายลุ่มน  าอิงตอนกลาง 
3. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกพะเยา 
4. ชมรมตกปลากว๊านพะเยา   
5. เครือข่ายชาวประมงพื นบ้านกว๊านพะเยา 
6. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพะเยา  
7. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน  าอิงตอนปลาย 
8. กลุ่มคนรุ่นใหม่ จังหวัดพะเยา 
9. เครือข่ายแม่ญิงพะเยา  
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2) บทบาทหน้าท่ี 
เลขานุการสภาประชาชนลุ่มน ้าอิง 

- ประสานงานภายในกับกรรมการสภาชุดต่างๆ รวมถึงสมาชิก  

- ประสานงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  

- จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

- อื่นๆ 
คณะกรรมการด้าเนินงาน  

- ประสานงานในพื นท่ี 

- ประชุมเพื่อวางแผน 

- ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 

- ประชุมอนุมัติปรับเปล่ียนแผนงานและงบประมาณ 

- เช่ือมเครือข่าย/ขยายพื นท่ีเครือข่ายของสภาประชาชนลุ่มน  าอิง 

- เป็นตัวแทนของสภาในการเข้าร่วมกิจกรรมของภาคส่วนอื่นๆ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าทิศทาง วางแผนการด าเนินการในเรื่องต่างๆ  ตามท่ีสภาร้องขอ 
กองเลขาฯ สภาประชาชนลุ่มน ้าอิง 

- หาทุน                     - สนับสนุนการท างานของสภา 

- จัดเตรียมเอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  - ประสานงานภาครัฐและภาคี 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานของสภา 

- หนุนเสริมงานด้านข้อมูลวิชาการ นโยการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒณาในลุ่มน  าอิง 
 


