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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า อ าเภอสันตสุิข จังหวัดน่าน 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 

ต าบลดูพ่งษ์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอเมืองน่าน ดูพ่งษ์ เดิมช่ือ เมืองโพง ค าว่า “โพง” ได้ช่ือมาจากววัป่า
ตวัหนึ่งซึ่งดรุ้ายกลายเป็นววัโพง พบสตัว์กินสตัว์ พบคนกินคน อาละวาดไปทุกหนทุกแห่ง เร่ิมออกจากเขตป่าเมือง
อุตรดิตถ์ จนถึงเขตท่ีตัง้อ าเภอสันติสุข  วัวโพง
ดงักลา่วอาละวาดสร้างความเดือดร้อนหวาดหวัน่แก่
ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงคิดหาทางก าจดั และสดุท้ายววั
โพงก็ตายลง ชาวบ้านจึงได้ตัง้ช่ือเมืองนีว้่า เมืองโพง 
ต่อมาเปล่ียนค าว่า โพง เป็น “พงษ์” จนถึงปัจจุบนั 
ในอดีตดินแดนเมืองโพงนี ้เป็นเขตแทรกซึมของ
ผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีเหตุการณ์รุนแรงถึงขัน้
ต่อสู้ ปะทะกันกับทหารและมีการเผาโรงพักสถานี
ต ารวจภูธรต าบลในสมยันัน้ เพ่ือให้การปกครองง่ายทัว่ถึงจึงได้แยกต าบลดู่พงษ์ ยกฐานะเป็นก่ิงอ าเภอ โดยใช้ช่ือว่า 

“สนัติสุข” คือ ให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีแต่ความสงบ สนัติสุข ในปีพ.ศ. 2524 และได้ยกฐานะเป็นอ าเภอสนัติสุขในปี 
2537 

บ้านโป่งค า หมู่ท่ี 5 ต าบลดูพ่งษ์ อ าเภอสนัติสขุ จงัหวดัน่าน มีพืน้ท่ีตัง้หมู่บ้านเป็นท่ีลุ่มส่วนหนึ่งเป็นเนินเขา
ส่วนหนึ่งมีล าน า้ห้วยไหลผ่านและพืน้ท่ีดินแถบล าห้วยเป็นดินโป่ง คือดินเกลือท่ีมีเกลือสินเธาว์ผุดเกรอะกรังอยู่
ลกัษณะของดนิดงักลา่ว ช่ือของหมูบ้่านตามลกัษณะของธรรมชาติของดินนัน้ ผู้ เฒ่าผู้แก่ในชมุชนเล่าว่าชมุชนโป่งค า

เร่ิมก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2440 ประมาณ 15 
หลังคาเรือน โดยมีนายอานา พังยะ เป็น
ผู้ น าการก่อตัง้ชุมชน ประชากรชาวบ้าน
สมัยนัน้บางครอบครัว ส่วนใหญ่ได้แก่มา
จากบ้านดู่พงษ์มาตัง้ถ่ินฐานร่วมกัน จึงมี
ส าเนียงเป็นภาษาลาว เพ่ือท าการประกอบ
อาชีพท าไร่ เลีย้งสัตว์ และส่วนหนึ่งก็แยก
มาจากท่ีอ่ืนบ้าง  โดยมีเหตุผลของการ
ก่อตัง้ชมุชน 3 ประการคือ 

1. มาหาท าเลท่ีเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพ 
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2. ชมุชนเดมิอยู่กนัแออดัเลยหาชมุชนใหม่ 
3. เกิดอทุกภยัท าให้ต้องหาท่ีอยูใ่หม่ 

 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2549 ซึง่ในการประชมุครัง้นีไ้ด้มีมตใิห้สง่เสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
รายได้แก่ครัวเรือนของเกษตรกรควบคูไ่ปกบัการปลกูหญ้าแฝกโดยประธานมลูนิธิโครงการหลวงมอบให้สถาบนัวิจยั
และพฒันาพืน้ท่ีสงูเข้าร่วมด าเนินการ  

 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 
  บ้านโป่งค า ตัง้อยู่ในหมู่ท่ี 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สนัติสุข จ.น่าน ท่ี พิกัด UTM. X = 704048, Y=2090829 
ระวางแผนท่ี  5146I ระดับความสูงจาก

ระดบัน า้ทะเล 332 เมตร (บ้านโป่งค า)โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า มีพืน้ท่ีรับผิดชอบ
ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนดู่พงษ์ บ้าน
ต้นผึง้ บ้านโป่งค า บ้านน า้โซ้ง บ้านนาเลา และ
บ้านศรีบุญเรือง ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข 
จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเมือง 

อพยพมาอยู่มากกว่า 100 ปีแล้ว ชมุชนโป่งค าเร่ิม
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ.2440 ประมาณ 15 หลงัคาเรือน 
โดยมีนายอานา พงัยะเป็นผู้น าการก่อตัง้ชมุชน ประชากรชาวบ้านสมยันัน้สว่นใหญ่ได้แยกมาจากบ้านดูพ่งษ์มาตัง้ถ่ิน
ฐานร่วมกนั เพ่ือท าการประกอบอาชีพท าไร่ เลีย้งสตัว์ และสว่นหนึง่ก็แยกมาจากท่ีอ่ืนบ้าง 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  ส่วนใหญ่ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นภูเขาเป็นเนินภูเขาสงูมากกว่าท่ีราบ พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติแต่สภาพถูกบกุรุกท าลาย เพ่ือน าไปเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมท าให้มีปัญหาทางสภาพแวดล้อมและป่าไม้อย่าง
มาก 
 

ลักษณะดนิ 
ลกัษณะดิน  คือ  ชุดดินบ้านจ้อง (Ban Chong 

series  : Bg) ชดุดินเชียงใหม่ (Chiang Mai series  : Cm)ชดุดิน
หางดง (Hang Dong series : Hd)  ชดุดินลี ้(Li series : Li) ชดุดิน
แม่ริม (Mae Rim series : Mr) ชดุดินวงัสะพงุ (Wang Saphung 
series : Ws) และหนว่ยดนิเบด็เตล็ด (Miscellaneous area) 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 อณุหภมูิจะอยูใ่นช่วง 15-30 องศา

เซลเซียส แตใ่นบางครัง้ในฤดหูนาวอณุหภมูิจะลดลงถึง 5 
องศาเซลเซียสซึง่จะหนาวเย็นมากพอสมควร น า้ฝนเฉล่ีย
ประมาณ 700-1,100 มม./ปี 

ฤดรู้อน ชว่งเดือน มี.ค. – ม.ิย. 
ฤดฝูน ชว่งเดือน ก.ค. – ต.ค. 
ฤดหูนาว ชว่งเดือน พ.ย. – ก.พ. 

 
แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผล

โครงการหลวงโป่งค า 
  แหล่งน า้ธรรมชาติ 
  แหล่งน า้ ท่ีส าคัญในการน ามาใช้ ใน
การเกษตรปลกูข้าวนาด า คือ ล าน า้มวบ และน า้พงษ์ ซึ่งเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเลีย้งการเกษตรของต าบลดูพ่งษ์
ท่ีเดียว และพืน้ท่ีสวนไม้ผลก็จะเป็นริมฝ่ังล าน า้มวบ ส่วนพืชไร่จะอาศัยน า้ฝนเป็นส่วนใหญ่ปริมาณน า้ฝนเฉล่ีย

ประมาณ 700-1,100 มม./ปี 
 

  ป่าไม้ 
 พืน้ท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น า้น่านฝ่ังตะวนัออกตอนใต้ มีพืน้ท่ี 31.09 ตารางกิโลเมตร

ร้อยละ 82.52 ของพืน้ท่ี โดยมีการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์   
พืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ (โซน C) 18.31 ตารางกิโลเมตรร้อยละ 48.58 
ของพืน้ท่ี พืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 12.79 ตารางกิโลเมตร 
ร้อยละ 33.94 ของพืน้ท่ี  ลกัษณะป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ 
 
  การคมนาคม 
 มีทางหลวงจงัหวดั หมายเลข 1225 ผ่านต าบลดู่พงษ์ 
ทางทิศเหนือติดต่อกับต าบลป่าแลวหลว ง และทางทิศ
ตะวนัออกติดต่อกับต าบลพงษ์ จนถึงอ าเภอแม่จริม  ระยะทาง
ประมาณ 34 กิโลเมตร  และมีทางหลวงหมายเลข 1160 เดินทางออกจากต าบลดูพ่งษื ถึงอ าเภอเมืองน่าน ไปทางทิศ
ใต้ระยะทาง 35 กิโลเมตร มีรถรับจ้างประจ าทางวนัละ 8เท่ียว สว่นถนนในต าบล หมูบ้่านเป็นถนนคอนกรีตทัง้หมด 
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 สาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
  หมู่บ้านในพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค ามีไฟฟ้า(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ใช้ครบทุก
หมู่บ้าน มีน า้ประปาใช้ทุกหมู่บ้านในพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวงโป่งค า แต่เน่ืองจากน า้ดิบท่ีน ามาท าประปานัน้ไม่สะอาด และ
มกัจะมีสีขุน่แดงในฤดฝูนหลาก มีเฉพาะบางครัวเรือนเท่านัน้ท่ีมีถงัเก็บ
น า้ฝนและน า้ในสระเก็บน า้ไว้ใช้อุปโภค บริโภค และมีโทรศพัท์ มีใช้
ครอบคลมุทกุหมูบ้่างทัง้โทรศพัท์บ้าน สาธารณะ และมือถือ 
 
สภาพสังคม เศรษฐกจิและการเกษตร 
 จ านวนประชากร โครงการขยายผลโครงการหลวงมีพืน้ท่ีรับผิดชอบครอบคลมุ 6 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านดอนดู่
พงษ์ บ้านต้นผึง้ บ้านโป่งค า บ้านน า้โซ้ง บ้านนาเลา และบ้านศรีบญุเรือง ต าบลดูพ่งษ์ อ าเภอสนัตสิขุ จงัหวดัน่าน 

ประชากรสว่นใหญ่เป็นคนเมือง อพยพมาอยูม่ากกวา่ 100 ปีแล้ว โดยมีจ านวนประชากรดงันี ้
ช่ือหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 

   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านน า้โซ้ง  พืน้เมือง   124 127 251 
บ้านดอนดูพ่งษ์  พืน้เมือง   135 160 295 
บ้านโป่งค า  พืน้เมือง   98 111 209 
บ้านต้นผึง้  พืน้เมือง   46 48 94 
บ้านศรีบญุเรือง  พืน้เมือง   69 94 163 
บ้านนาเรา  พืน้เมือง   70 78 148 
     542 618 1160 
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ผู้น าชุมชน 
นายทิล บงัเมฆ    ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 5  
นายแทน จนัอ้น  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลดูพ่งษ์ 
นายทอง บงัเมฆ  สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลดูพ่งษ์ 
นายผจญ พงัยะ  สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลดูพ่งษ์ 
พระครูสจุิณนนัทกิจ  ด้านเกษตรธรรมชาต ิการเกษตรผสมผสานและสมนุไพรท้องถ่ิน 
นายนวล แดงแหล้ ด้านพิธีกรรม (พิธีสูข่วญั) 
นายแหล้ พงัจนัตา ด้านพิธีกรรม (พิธีสูข่วญั) 
นางหลอ จนัอ้น  ด้านหตัถกรรม (ผ้าทอย้อมสีธรรมชาต)ิ 
นายบญุเล่ือน บงัเมฆ  ด้านสมนุไพรพืน้บ้าน 
นายเลิศ บงัเมฆ    ด้านเกษตรธรรมชาตแิละการเกษตรผสมผสาน 
นายเหรียญ บงัเมฆ  ด้านเกษตรธรรมชาตแิละการเกษตรผสมผสาน 

 การศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาภาคบงัคบัตามท่ีรัฐบาลก าหนด มีสถานบริการด้านการศึกษา

ตัง้แตร่ะดบัอนบุาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา อยูใ่นพืน้ท่ีส าหรับโรงเรียนบ้านโป่งค า 

 
 การสาธารณสุข 
 ใช้บริการสถานบริการด้านสขุภาพได้แก่ 
  โรงพยาบาลสนัตสิขุ 

 ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอสนัตสิขุ 
  สถานีอนามยัต าบลป่าแลวหลวง 

 สถานีอนามยัพงษ์ 
 สถานีอนามยัราษฎร์รัฐพฒันา 
 สถานีบริการสาธารณสขุชมุชน 
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 การประกอบอาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพการเกษตร พืชไร่ เช่น การปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด  ถั่ว
เหลือง ยาสูบ ไม้ผล เช่น การปลูกลิน้จ่ี มะม่วง ล าไย กล้วยน า้ว้า 
พืชผกั เช่น ผกักาดขาวปลี คะน้า กะหล ่าปลี พริก มะเขือ นอกจากนี ้
ยงัมีการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สกั ยางพารา และพืชท้องถ่ิน เช่น 
หวาย ตา๋ว(ลกูชิด) ก๋ง(ดอกหญ้าส าหรับท าไม้กวาด) รองลงมาร้อยละ 
20 ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทัว่ไปทัง้ในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 รายได้ 
 ร า ย ไ ด้ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร 
ต าบลดู่พงษ์ ส่วนใหญ่ได้มาจาก
ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ รายได้
ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืชไร่ ไม้ผล พืชผกั ปศสุตัว์ เป็นหลกั และมีรายได้จาก

อาชีพเสริม เชน่ การรับจ้าง (สว่นใหญ่ไปรับจ้างตา่งจงัหวดั) และค้าขาย 
1. ภาคเกษตรกรรม  พืช  7,500  บาท/ ครอบครัว/ ปี 

      สตัว์  6,000  บาท/ ครอบครัว/ ปี 
2. นอกภาคเกษตรกรรม   10,000 บาท/ ครอบครัว/ ปี 

           รวม 23, 500 บาท/ครอบครัว / ปี 
 
 การถือครองท่ีดิน 

 พืน้ท่ีป่าสงวน ประมาณร้อยละ 40  พืน้ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ นส 3ก. ประมาณร้อยละ 30  พืน้ท่ี สปก.4-
01 ประมาณร้อยละ 30 
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 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
 พืน้ท่ี ท่ีมีความสูงลาดชันปลูกพืชไร่  เช่น 
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปลูกข้าวไร่ ถั่วเขียว และถั่วด า  ท่ี
ราบปลูกข้าวนาปี  พืชผกั ยาสูบ หอม กระเทียม ถั่ว
เหลือง  ท่ีราบลุ่มสองฝ่ังล าน า้มวบปลูกไม้ผล  เช่น ,  
มะม่วง,ล าไย,ลิน้จ่ี,ส้มโอ,ส้มเขียวหวาน ฯลฯ  ท่ีลาด
เชิงเขา เลีย้งสตัว์ เชน่ ววั  ควาย 
 ในพืน้ท่ีโครงการทัง้หมดจ านวน  75,383.38 ไร่ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีโครงการขยายผล
โครงการหลวงโป่งค าดงันี ้

พืน้ท่ีท าการเกษตร จ านวน (ไร่) จ านวนร้อยละ 
นาข้าว 1,438.06  1.91  
พืชไร่ 32,314.96  42.87  
ไม้ยืนต้น (ไม้เศรษฐกิจ) 4,630.65  6.14  
ไม้ผล 1,608.98  2.13  
ไร่หมนุเวียน 14,729.87  19.54  
ป่าไม้ไมผ่ลดัใบ 15,228.82  20.29  
ป่าไม้ผลดัใบ 3,208.69  4.26  
พืน้ท่ีอยูอ่าศยั 340.19  0.45  
พืน้ท่ีเบด็เตล็ด 1,411.71  1.87  
พืน้ท่ีแหลง่น า้ 471.45  0.63  

รวม 75,383.38  100  
 แหล่งเงนิทุน 

 1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 2. สหกรณ์การเกษตร 
 3. กองทนุเงินล้าน 
 4. กองทนุ กขคจ 
 5. แหลง่เงินทนุนอกระบบ 

 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน กลุ่มโรงสีข้าวกล้องเพ่ือสุขภาพ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
กลุ่มแปรรูปไม้กวาด กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเชือ้ กลุ่มฌาปนกิจกิจ
สงเคราะห์ กลุม่ศลิปะพืน้บ้าน และกลุม่ออมทรัพย์ เป็นต้น 
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 ผลผลิตทางการเกษตร 
 ข้าวนาด า, ข้าวโพด เลีย้งสตัว์,ถัว่เหลือง, พืชผกั, ยาสบู, ล าไย, ลิน้จ่ี, มะมว่ง, ส้ม, ส้มโอ 
 
 แหล่งท่องเที่ยว 

 แหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม และเชิงนิเวศน์ พิธีกรรมสูข่วญั เลีย้งผีต้นตระกลู เลีย้งผีไร่ สู่ขวญัควาย
และทอ่งเท่ียวป่าชมุชน การย้อมผ้า การทอผ้า การอนรัุกษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านโป่งค า 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโป่งค าแบ่งเป็น 3 ด้านคือ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรมีความยากจน ผลผลิตต ่า ส าหรับการปลกูพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว มีต้นทนุ
การผลิตสงู เน่ืองจากการท าการเกษตร โดยขาดความรู้ท่ีถกูต้องเหมาะสม ท าให้มีการใช้สารเคมีมาก ซึ่งท าให้รายได้
ของเกษตรกรลดลง และมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอย่างมาก อีกทัง้ผลผลิตของเกษตรกรไม่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และเกษตรกรไมมี่การรวมกลุม่เพ่ือท าการเกษตรท าให้ขาดอ านาจในการตอ่รอง 
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการให้ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ท่ีมีตลาด 
และราคาดี โดยใช้สารเคมีน้อย และต้นทนุต ่า การปลกูไม้ยืนต้น ในพืน้ท่ีท่ีได้วางแผนการใช้ท่ีดินไว้แล้ว เพ่ือทดแทน
การปลกูข้าวโพด ท่ีมีการใช้สารเคมีมาก จดัศกึษาดงูานทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกร การส่งเสริมอาชีพนอกภาค
การเกษตรในด้านตา่งๆ และการจดัการผลผลิต และการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร 
 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  มีหนีส้ินมากซึ่งเกิดจากการลงทุนด้าน
การเกษตรสงู และได้รับผลตอบแทนต ่า รวมถึงมีภาระคา่ใช้จ่ายในการศกึษาบตุร และโรงเรียนขาดแคลนอาคาร และ
อปุกรณ์ท่ีทนัสมยัในการศกึษา 
   ความต้องการ  ชุมชนแสดงความต้องการจดัการเพ่ือน าองค์ความรู้จากท้องถ่ินมาพฒันา
ให้เกิดประโยชน์ การพฒันาความรู้และทกัษะให้กับเกษตรกร ส ารวจข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร 
และด้านนอกภาคการเกษตร ชมุชนต้องการท่ีจะร่วมมือในการลดคา่ใช้จ่าย โดยการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
รวมทัง้ต้องการการจดัระบบสวสัดกิารตา่งๆและการจดัหาแหลง่ทนุท่ีดอกเบีย้ต ่า 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละปัจจัยพืน้ฐาน 
   ปัญหา  หมูบ้่านโป่งค ามีปัญหาเร่ืองน า้เพ่ือการเกษตร เน่ืองจากไม่มีระบบการกระจายน า้ท่ี
ดีพอ สว่นพืน้ท่ีการเกษตรประสบปัญหาเร่ืองการแยกพืน้ท่ีป่าและพืน้ท่ีการเกษตรไมช่ดัเจน รวมถึงพืน้ท่ีมีอตัราการชะ
ล้างพังทลายของดินสูงท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการแผ้วถางป่าเพ่ือเป็นท่ีท ากิน เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ 
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   ความต้องการ  ชุมชนต้องการให้มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการแหล่งน า้ 
ระบบชลประทาน พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ แยกพืน้ท่ีดินท ากินและพืน้ท่ีป่าให้ชดัเจน มีการกระจายน า้ได้อย่างทัว่ถึง การ
ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิ และการฟืน้ฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของดนิ 
  ศักยภาพของพืน้ท่ี และการพัฒนา 
   พืน้ท่ีบ้านโป่งค ามีพืชสมุนไพรและพืชท้องถ่ินหลากหลายชนิดสามารถพัฒนาเป็นพืช
เศรษฐกิจได้ เชน่ ผกัฮาก (ผกัรด) ผกัเชียงดา ผกัง้วนหม ูแก่นฝาง ขมิน้ด า ไพลด า ฮ่อสะพายควาย มีกลุ่มเครือข่ายท่ี
เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มอนรัุกษ์ป่าชมุชน กลุ่มแปรรูป กลุ่มสมุนไพร กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาต ิ
กลุม่เยาวชน กลุม่ผู้สงูอาย ุกลุม่ศลิปะพืน้บ้าน และกลุม่ออมทรัพย์ มีผู้น าท่ีเข้มแข็งและเสียสละเพ่ืองานชมุชน มีศนูย์
การเรียนรู้โครงการขยายผลโครงการหลวงอยูใ่นชมุชนเป็นสถานท่ีส่งเสริมและพฒันาให้ชมุชนได้เข้ามาเรียนรู้เอาเป็น
แบบอย่างให้กับชุมชนในพืน้ท่ีและบุคคลภายนอกพืน้ท่ีท่ีสนใจ การคมนาคมสะดวกใกล้ตวัเมืองจงัหวดัน่าน โดยมี
ระยะทาง 35 กิโลเมตร เกษตรกรมีประสบการณ์ในด้านการเกษตรสามารถต่อยอดองค์ความรู้ของเกษตรกรให้เกิด
การพฒันา 
   เกษตรกรบ้านโป่งค า เป็นเกษตรกรท่ีมีความขยันขันแข็ง มีความตัง้ใจท่ีจะร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐในการท่ีจะปรับปรุง และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร รวมทัง้ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งท่ีจะเป็ น
ก าลงัส าคญัท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการพฒันาได้อย่างยัง่ยืน นอกจากนีบ้้านโป่งค า เป็นหมู่บ้านท่ีมีการรวมกลุ่มกนัอย่าง
เข้มแข็ง ท าให้หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ท่ีให้ความส าคญั และต้องการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการให้หมู่บ้านโป่งค า 
เป็นหมูบ้่านน าร่องในหลายๆ โครงการ 
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ค าส่ังจังหวดัน่าน 

ที ่ 1936/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการหลวง 

------------------------------  

 

 สืบเน่ืองจากท่ี  หม่อมเจา้ภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  ไดเ้สด็จมารับทราบขอ้มูล
และสถานการณ์การดาํเนินโครงการส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ส่งเสริมการปลูกหญา้
แฝก)  ในพื้นท่ีเป้าหมายนาํร่อง  3  พื้นท่ีของจงัหวดัน่าน  คือ  ตาํบลสะเนียน  อาํเภอเมือง  ตาํบลดู่พงษ ์ อาํเภอสันติสุข  
และตาํบลผาทอง  อาํเภอท่าวงัผา  เพื่อพิจารณารับไวเ้ป็นพื้นท่ีภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง  เม่ือวนัท่ี  22 – 
23  มิถุนายน  2549  และวนัท่ี  1  กรกฎาคม  2549  พร้อมกบัมีรับสั่งวา่ยงัคงมีงานท่ีตอ้งทาํอีกมากสาํหรับเร่ืองน้ี  นั้น 

 เพื่อให้การดาํเนินโครงการดงักล่าว  บรรลุวตัถุประสงค์และมีการพฒันาตามแนวทางของโครงการ
หลวงอยา่งต่อเน่ือง  จึงแต่งตั้งคณะทาํงานประสานงานและติดตามผลการดาํเนินงานโครงการหลวง  ดงัน้ี 

1. ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน     ประธานคณะทาํงาน 
2. รองผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน (2)    รองประธานคณะทาํงาน 
3. ปลดัจงัหวดัน่าน     คณะทาํงาน 
4. นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน   คณะทาํงาน 
5. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน่าน   คณะทาํงาน 
6. ผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกน่าน   คณะทาํงาน 
7. ผูบ้งัคบัการหน่วยพฒันาการเคล่ือนท่ี  31   คณะทาํงาน 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน  คณะทาํงาน 
9. เกษตรจงัหวดัน่าน     คณะทาํงาน 
10. ปศุสัตวจ์งัหวดัน่าน     คณะทาํงาน 
11. สหกรณ์จงัหวดัน่าน     คณะทาํงาน 
12. ประมงจงัหวดัน่าน     คณะทาํงาน 
13. หวัหนา้สถานีประมงนํ้าจืดจงัหวดัน่าน   คณะทาํงาน 
14. หวัหนา้สถานีพฒันาท่ีดิน เขต 7    คณะทาํงาน 
15. หวัหนา้สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัน่าน   คณะทาํงาน 
16. หวัหนา้โครงการชลประทานน่าน   คณะทาํงาน 
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17. ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพจงัหวดัน่าน (พืชสวน) คณะทาํงาน 
18. ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยัปาลม์นํ้ามนัจงัหวดัน่าน   คณะทาํงาน 
19. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัน่าน  คณะทาํงาน 
20. รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาน่าน คณะทาํงาน 
21. พฒันาการจงัหวดัน่าน      คณะทาํงาน 
22. ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัน่าน      คณะทาํงาน 
23. หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัน่าน     คณะทาํงาน 
24. นายอาํเภอเมืองน่าน      คณะทาํงาน 
25. นายอาํเภอสันติสุข      คณะทาํงาน 
26. นายอาํเภอท่าวงัผา      คณะทาํงาน 
27. นายอาํเภอสองแคว      คณะทาํงาน 
28. ผูอ้าํนวยการศูนยพ์ฒันาสังคม หน่วยท่ี  25  จงัหวดัน่าน  คณะทาํงาน 
29. ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัน่าน  คณะทาํงาน 
30. คุมประพฤติจงัหวดัน่าน     คณะทาํงาน 
31. นายธนู  ผลบุญ      คณะทาํงาน 
32. เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัน่าน     คณะทาํงาน 
33. หวัหนา้ฝ่ายประสานงานและบริหารงานทัว่ไป    คณะทาํงาน 
 สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัน่าน   

 
ใหค้ณะทาํงานมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี  

1. ประสานและติดตามผลการดาํเนินงานพฒันาตามแนวทางโครงการหลวงทุกกิจกรรมให้บรรลุผล
สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

2. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
3. ออกตรวจเยีย่มการดาํเนินกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการหลวงทุกระยะและต่อเน่ือง 
 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
     สั่ง ณ วนัท่ี  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2549 
 
       (นายปริญญา  ปานทอง) 
        ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน 
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ค าส่ังจังหวดัน่าน 

ที ่ 2040/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการหลวง (เพิ่มเติม) 

------------------------------  
 

สืบเน่ืองจากท่ีหม่อมเจา้ภีศเดช  รัชนี  องคป์ระธานมูลนิธิโครงการหลวงไดเ้สด็จมารับทราบขอ้มูลและ
สถานการณ์การดาํเนินโครงการส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  (ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก)  ใน
พื้นท่ีเป้าหมายนาํร่อง  3  พื้นท่ี  ของจงัหวดัน่าน  คือ  ตาํบลสะเนียน  อาํเภอเมือง ตาํบลดู่พงษ ์ อาํเภอสันติสุข  และตาํบล
ผาทอง  อาํเภอท่าวงัผา  เพื่อพิจารณารับไวเ้ป็นพื้นท่ีภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง  เม่ือวนัท่ี  22 – 23  
มิถุนายน  2549  และวนัท่ี  1  กรกฎาคม  2549  พร้อมกบัมีรับสั่งว่ายงัคงมีงานท่ีตอ้งทาํอีกมากสําหรับเร่ืองน้ี  และ
จงัหวดัได้มีคาํสั่งท่ี  1936/2549  ลงวนัท่ี  27  ตุลาคม  2549  แต่งตั้งคณะบุคคล  จาํนวน  33  ราย  เป็นคณะทาํงาน
ประสานงานและติดตามผลการดาํเนินงานโครงการหลวง  เพื่อสนองรับสั่งท่ีตอ้งทาํงานท่ีจะมีข้ึนอีกมากในอนาคต 

จากการประชุมของคณะทาํงานฯ คร้ังท่ี  1/2549  เม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2549  ณ  ห้องประชุมสาลา
กลางจงัหวดัน่าน  ท่ีประชุมเห็นชอบใหเ้พิ่มคณะทาํงานฯ ใหค้รอบคลุม  ดงันั้น  เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปตามมติท่ี
ประชุม  จงัหวดัน่านจึงแต่งตั้งคณะทาํงานประสานงานและติดตามผล                   การดาํเนินงานโครงการหลวง 
(เพิ่มเติม)  ดงัน้ี 

1. ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัน่าน   คณะทาํงาน 

2. นายวชิยั  ปัตถมสิงหไชย    คณะทาํงาน/ผูช่้วยเลขานุการ 

ให้คณะทาํงานฯ ท่ีเพิ่มเติมดงักล่าว  มีบทบาทและหน้าท่ีตามคาํสั่งจงัหวดัน่านท่ี  1936/2549  ลงวนัท่ี  
27  ตุลาคม  2549  ทุกประการ 

  

สั่ง ณ วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2549 

 

        (นายปริญญา  ปานทอง) 

         ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน 
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คาํสั่งอาํเภอสันติสุข 

ท่ี 213/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะทาํงานระดบัหมู่บา้นและอาํเภอ  เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการหลวง   

อาํเภอสันติสุข  จงัหวดัน่าน 

---------------------------------  

 

ตามท่ีหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  ทรงรับหมู่บ้านโป่งคาํ หมู่ท่ี  5  
ตาํบลดู่พงษ ์อาํเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน  ไวเ้ป็นหมู่บา้นภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง  ภายหลงัการเดินทาง
ตรวจเยีย่มพื้นท่ีขององคป์ระธานมูลนิธิฯ ท่ีหมู่บา้นโป่งคาํ รวม  2  คร้ัง (23  มิถุนายน และ 1  กรกฎาคม  2549)  นั้น 

อาํเภอสันติสุข  ไดน้ดัประชุมหารือผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพฒันาตามแนวทางของ
โครงการหลวงข้ึนเม่ือวนัท่ี  28  กรกฎาคม  2549 ณ วดัโป่งคาํ  ซ่ึงท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของ
นายอาํเภอสันติสุข (นายวิชยั  ลือวรรณ)  ท่ีเสนอให้มีการตั้งคณะทาํงานฯ เพื่อดูแลเร่ืองดงักล่าวเป็น  3  ระดบั  คือ  
ระดบัหมู่บา้น (ชุมชน)   ระดบัอาํเภอ  และระดบัจงัหวดั  สําหรับคณะทาํงานฯ ระดบัจงัหวดัให้เป็นความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัน่านในการพิจารณาตวับุคคล  ส่วนระดบัหมู่บา้นและระดบัอาํเภอให้ถือ
ปฏิบติัตามคาํสั่ง  ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะทํางานระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการดํา เนินงานโครงการหลวง  อํา เภอสันติสุข  
ประกอบดว้ย 

1.1 พระอธิการสมคิด  จารณธมัโม   เจา้คณะตาํบลดู่พงษ ์ ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 
1.2 นายแทน    จนัอน้   
 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดู่พงษ ์  ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 
1.3 นายทอง  บงัเมฆ   

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดู่พงษ ์ ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 
1.4 นายผจญ  พงัยะ   

 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดู่พงษ ์ ประธานคณะทาํงาน 
1.5 นายชาญ  พงัยะ  ผูใ้หญ่บา้นโป่งคาํ ประธานคณะทาํงาน 
1.6 นายประยรู  คาํมาวงศ ์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นโป่งคาํ รองประธานคณะทาํงาน 
1.7 นายสาคร  จนัอน้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นโป่งคาํ รองประธานคณะทาํงาน 
1.8 นายเฉลิมพล คาํต้ี     คณะทาํงาน 
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1.9 นายเหรียญ บงัเมฆ     คณะทาํงาน 
1.10 นายพุฒ แสนจนัทร์    คณะทาํงาน 
1.11 นายแดง พงัยะ     คณะทาํงาน 
1.12 นายเลิศ จนัทร์อน้    คณะทาํงาน 
1.13 นายเดช งว้นกนัทะ    คณะทาํงาน 
1.14 นายเปล่ียน เบา้พรม     คณะทาํงาน 
1.15 นายสมคิด อิทธิรักษ ์   คณะทาํงาน 
1.16 นายแดง ปันทองมา    คณะทาํงาน 
1.17 นายเหรียญ อิทธิรักษ ์   คณะทาํงาน 
1.18 นายบุญชุม ไชยอกัษร    คณะทาํงาน 
1.19 นายนวล คาํต๋ี     คณะทาํงาน 
1.20 นายกล่ิน กนัทะสีมา    คณะทาํงาน 
1.21 นายต่วน จนัอน้     คณะทาํงาน 
1.22 นายอุด๊ คาํยาน     คณะทาํงาน 
1.23 นายสี บงัเมฆ     คณะทาํงาน 
1.24 นายพุฒ พงัยะ     คณะทาํงาน 
1.25 นายส่น พรมคาํอา้ย    คณะทาํงาน 
1.26 นายวเิชียร คาํตัน๋     คณะทาํงาน 
1.27 นายเลิศ บงัเมฆ     คณะทาํงาน 
1.28 นายสวสัด์ิ บงัเมฆ     คณะทาํงาน 
1.29 นายถนอม อินตะ๊พนัธ์    คณะทาํงาน 
1.30 นายสุวศิลป์ อินตะ๊พนัธ์  ผูป้ระสานงานโครงการหลวง  เลขานุการคณะทาํงาน 

บทบาทหนา้ท่ี 
1) จดัเตรียมความพร้อมของหมู่บา้นในทุกดา้นและเสริมสร้างความเขา้ใจให้ประชาชนในหมู่บา้นไดใ้ห้

ความร่วมมือต่อการดาํเนินกิจกรรมตามแนวทางพฒันาของโครงการหลวง 
2) ดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะทาํงานแต่ละฝ่ายท่ีหมู่บา้นโป่งคาํไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 
3) ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัคณะทาํงานฯ ระดบัอาํเภอ 
4) พิจารณาหรือบริหารจดัการทรัพยากรท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนภายใตโ้ครงการหลวงก่อประโยชน์สูงสุดกบั

ประชาชนพื้นท่ีโครงการ  และบูรณาการงานในพื้นท่ีใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัไดใ้นลกัษณะองคร์วม 
5) ใหค้วามร่วมมือและร่วมปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือไดรั้บมอบหมาย 

2.  คณะทาํงานระดบัอาํเภอ  เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการหลวงอาํเภอสันติสุข  ประกอบดว้ย 
 นายวชิยั   ลือวรรณ     นายอาํเภอสันติสุข    ประธานคณะทาํงาน 
 นายพงษศิ์ลป์  ผาลา   ปลดัอาํเภอหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานปกครอง  รองประธาน 
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 หวัหนา้ส่วนราชการในอาํเภอสันติสุขทุกส่วนราชการ   คณะทาํงาน 
 ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

 สาขาอาํเภอสันติสุข     คณะทาํงาน 
 ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรสันติสุขจาํกดั    คณะทาํงาน 
 นายชาญ   พงัจนัตา ผูใ้หญ่บา้นโป่งคาํ    คณะทาํงาน 
 นางจิราวรรณ   เมธา  

 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดู่พงษ ์  คณะทาํงาน 
 สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน)   คณะทาํงาน  
 นายสนิท  ปัญญาวงศ ์ เกษตรอาํเภอสันติสุข    คณะทาํงานและเลขานุการ 
 นางสาวธิติกมล  สุขเยน็  

 ปลดัอาํเภอรับผิดชอบตาํบลดู่พงษ ์    คณะทาํงานและ 
         ผูช่้วยเลขานุการ 

 นายประเสริฐ  อามาตย ์   
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ ตาํบลดู่พงษ ์   ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 

 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกตาํบล    ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 
 กาํนนัทุกตาํบล       ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 
 เจา้อธิการสมคิด  จารณธมโม  เจา้คณะตาํบลดู่พงษ ์  ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 
 หวัหนา้ส่วนราชการสังกดักระทรวงเกษตรฯ   

 ระดบัจงัหวดัทุกส่วนราชการ     ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 
 

บทบาทหนา้ท่ี 
1) กาํกบัดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานพฒันาตามแนวทางโครงการหลวงทุกกิจกรรมให้บรรลุผล

สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์
2) ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัคณะทาํงานฯ ระดบัหมู่บา้นและระดบัจงัหวดั 
3) ออกตรวจเยีย่มการดาํเนินกิจกรรมในระดบัพื้นท่ีโครงการทุกระยะและต่อเน่ือง 
4) จดัและเขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานฯ ระดบัอาํเภอเป็นประจาํและต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย  2  เดือนต่อคร้ัง  

พร้อมรายงานผลการประชุมใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัน่านและประธานมูลนิธิโครงการหลวงทุกคร้ัง 
5) บทบาทและหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือไดรั้บมอบหมาย 

 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นต่อไป 
    
   สั่ง ณ วนัท่ี  19  กนัยายน  2549 
 

     (นายวชิยั  ลือวรรณ) 
       นายอาํเภอสันติสุข 
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คาํสั่งอาํเภอสันติสุข 
ท่ี 295/2550 

เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงานโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคาํ 
---------------------------------------------------------  

 

จากผลสาํเร็จของโครงการหลวงท่ีดาํเนินงานในการพฒันาอาชีพความเป็นอยูข่องชาวเขา  ลดการปลูกพืชเสพ
ติดและฟ้ืนฟุสภาพป่าตน้นํ้ าลาํธาร  สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากโครงการหลวงจึงมุ่งขยาย
ผลสําเร็จของโครงการหลวงสู่ชนบทบนพื้นท่ีสูงอ่ืนๆ ท่ียงัมีสภาพเศรษฐกิจท่ียากจน เพื่อแกไ้ขปัญหาในระดบัพื้นท่ี
ตามยุทธศาสตร์ของจงัหวดัและประเทศ  โดยนําต้นแบบการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโครงการหลวงไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาพของสังคม ทอ้งถ่ิน  และส่ิงแวดลอ้ม สร้างเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุน้
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัและพฒันาขีดความสามารถของชุมชนในพื้นท่ี อาํเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน  

 

ดงันั้น เพื่อให้เกิดการประสานงานและการปฏิบติังานในพื้นท่ีเป้าหมายเป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน  เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างกวา้งขวางและเกิดผลดียิ่งข้ึน  จึงแต่งตั้งคณะทาํงานโครงการขยายผล
โครงการหลวงวงัไผ ่  อาํเภอสันติสุข  จงัหวดัน่าน  โดยมีองคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

 1. พระครูสุจิณนนัทกิจ (จารณธมโม)    ท่ีปรึกษา 
2. นายอาํเภอสันติสุข      ประธานคณะทาํงาน 
3. ปลดัอาํเภอหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานปกครอง   รองประธานคณะทาํงาน 
4. เกษตรอาํเภอสันติสุข      คณะทาํงาน 
5. พฒันาการอาํเภอสันติสุข     คณะทาํงาน 
6. สาธารณสุขอาํเภอสันติสุข     คณะทาํงาน 
7. ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอสันติสุข คณะทาํงาน 
8. ปศุสัตวอ์าํเภอสันติสุข      คณะทาํงาน 
9. เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานชลประทาน จงัหวดัน่าน   คณะทาํงาน 
   ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอาํเภอสันติสุข 
10. เจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัน่าน    คณะทาํงาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอาํเภอสันติสุข 
11. เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต 7     คณะทาํงาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอาํเภอสันติสุข 
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12. เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัน่าน   คณะทาํงาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอาํเภอสันติสุข 
13. เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี 25   คณะทาํงาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอาํเภอสันติสุข 
14. เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัน่าน   คณะทาํงาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอาํเภอสันติสุข 
15. เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานประมงจงัหวดัน่าน    คณะทาํงาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอาํเภอสันติสุข 
16. ประธานเครือข่ายทรัพยากรและเกษตรย ัง่ยนืจงัหวดัน่าน  คณะทาํงาน 
17. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพงษ ์     คณะทาํงาน 
18. หวัหนา้หน่วยบริการป่าไมอ้าํเภอสันติสุข   คณะทาํงาน 
19. หวัหนา้หน่วยจดัการตน้นํ้าในพื้นท่ี    คณะทาํงาน 
20. ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  คณะทาํงาน 
21. ประธานมูลนิฮกัเมืองน่าน     คณะทาํงาน 
22. กาํนนัทุกตาํบล      คณะทาํงาน 
23. เจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัละพฒันาพื้นท่ีสูง    คณะทาํงานและเลขานุการ 
24. ปลดัอาํเภองานสาํนกังานอาํเภอสันติสุข   คณะทาํงานและเลขานุการ 
25. ผูอ้าํนวยการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยตีาํบลพงษ ์ ตาํบลดู่พงษ ์ คณะทาํงานแลผูช่้วยเลขานุการ 
26. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพงษ ์ ตาํบลดู่พงษ ์ คณะทาํงานแลผูช่้วยเลขานุการ 

ใหมี้อาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
1. จดัทาํแผนงานโครงการและแผนปฏิบติังานปะจาํปีของโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคาํ  อาํเภอ

สันติสุข จงัหวดัน่าน 
2. ดาํเนินการต่างๆ ในงานพฒันาใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการและแผนประจาํปีท่ีไดก้าํหนดไว ้
3. ติดตามรายงานความกา้วหนา้ ผลการปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา

เพื่อการพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ย ัง่ยนื 
4. ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคาํ เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน

ทั้งนั้นตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

สั่ง ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
 

                                             (นายอภิชาต  ชุ่มเช้ือ) 
                                                นายอาํเภอสันติสุข 
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ผู้ปฏบัิตงิาน 

นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 
นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 

 นายชวลิต สทุธเขตต์ เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 
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แผนท่ีแสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 

ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันตสุิข จังหวัดน่าน 


