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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา อาเภอสันติสุข จังหวัดน่ าน
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ตาบลดูพ่ งษ์ เดิมเป็ นส่วนหนึ่งของอาเภอเมืองน่าน ดูพ่ งษ์ เดิมชื่อ เมืองโพง คาว่า “โพง” ได้ ชื่อมาจากวัวป่ า
ตัวหนึ่งซึ่งดุร้ายกลายเป็ นวัวโพง พบสัตว์กินสัตว์ พบคนกินคน อาละวาดไปทุกหนทุกแห่ง เริ่ มออกจากเขตป่ าเมือง
อุ ต รดิ ต ถ์ จนถึ ง เขตที่ ตั ง้ อ าเภอสั น ติ สุ ข วั ว โพง
ดังกล่าวอาละวาดสร้ างความเดือดร้ อนหวาดหวัน่ แก่
ชาวบ้ าน ชาวบ้ านจึงคิดหาทางกาจัด และสุดท้ ายวัว
โพงก็ตายลง ชาวบ้ านจึงได้ ตงชื
ั ้ ่อเมืองนี ้ว่า เมืองโพง
ต่อมาเปลี่ยนคาว่า โพง เป็ น “พงษ์ ” จนถึงปั จจุบนั
ในอดี ต ดิ น แดนเมื อ งโพงนี ้ เป็ นเขตแทรกซึ ม ของ
ผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิส ต์ มีเ หตุการณ์ รุนแรงถึงขัน้
ต่อ สู้ป ะทะกันกับ ทหารและมี การเผาโรงพัก สถานี
ตารวจภูธรตาบลในสมัยนัน้ เพื่อให้ การปกครองง่ายทัว่ ถึงจึงได้ แยกตาบลดู่พงษ์ ยกฐานะเป็ นกิ่งอาเภอ โดยใช้ ชื่อว่า
“สันติสุข” คือ ให้ พื ้นที่นี ้เป็ นพื ้นที่ที่มีแต่ความสงบ สันติสุข ในปี พ.ศ. 2524 และได้ ยกฐานะเป็ นอาเภอสันติสุขในปี
2537
บ้ านโป่ งคา หมู่ที่ 5 ตาบลดูพ่ งษ์ อาเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน มีพื ้นที่ตงหมู
ั ้ ่บ้านเป็ นที่ล่มุ ส่วนหนึ่งเป็ นเนินเขา
ส่วนหนึ่งมี ลานา้ ห้ วยไหลผ่านและพืน้ ที่ ดินแถบล าห้ วยเป็ นดินโป่ ง คือดินเกลื อที่ มี เกลื อสินเธาว์ผุดเกรอะกรัง อยู่
ลักษณะของดินดังกล่าว ชื่อของหมูบ่ ้ านตามลักษณะของธรรมชาติของดินนัน้ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเล่าว่าชุมชนโป่ งคา
เริ่ มก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ. 2440 ประมาณ 15
หลัง คาเรื อน โดยมี นายอานา พัง ยะ เป็ น
ผู้น าการก่ อ ตัง้ ชุม ชน ประชากรชาวบ้ า น
สมัยนัน้ บางครอบครั ว ส่วนใหญ่ไ ด้ แก่ ม า
จากบ้ านดู่พงษ์ มาตังถิ
้ ่นฐานร่ วมกัน จึง มี
สาเนียงเป็ นภาษาลาว เพื่อทาการประกอบ
อาชีพทาไร่ เลี ้ยงสัตว์ และส่วนหนึ่งก็แยก
มาจากที่ อื่ น บ้ าง โดยมี เ หตุผ ลของการ
ก่อตังชุ
้ มชน 3 ประการคือ
1. มาหาทาเลที่เหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพ
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2. ชุมชนเดิมอยู่กนั แออัดเลยหาชุมชนใหม่
3. เกิดอุทกภัยทาให้ ต้องหาที่อยูใ่ หม่
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี ้ได้ มีมติให้ สง่ เสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเป็ น
รายได้ แก่ครัวเรื อนของเกษตรกรควบคูไ่ ปกับการปลูกหญ้ าแฝกโดยประธานมูลนิธิโครงการหลวงมอบให้ สถาบันวิจยั
และพัฒนาพื ้นที่สงู เข้ าร่วมดาเนินการ

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตงั ้
บ้ านโป่ งคา ตังอยู
้ ่ในหมู่ที่ 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ที่ พิกัด UTM. X = 704048, Y=2090829
ระวางแผนที่ 5146I
ระดั บ ความสู ง จาก
ระดับน ้าทะเล 332 เมตร (บ้ านโป่ งคา)โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา มี พืน้ ที่ รับผิ ดชอบ
ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านดอนดู่พงษ์ บ้ าน
ต้ น ผึง้ บ้ านโป่ งค า บ้ า นนา้ โซ้ ง บ้ า นนาเลา และ
บ้ านศรี บุ ญ เรื อ ง ต าบลดู่ พ งษ์ อ าเภอสั น ติ สุ ข
จั ง หวั ด น่ า น ประชากรส่ ว นใหญ่ เ ป็ นคนเมื อ ง
อพยพมาอยู่มากกว่า 100 ปี แล้ ว ชุมชนโป่ งคาเริ่ ม
ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ.2440 ประมาณ 15 หลังคาเรื อน
โดยมีนายอานา พังยะเป็ นผู้นาการก่อตังชุ
้ มชน ประชากรชาวบ้ านสมัยนันส่
้ วนใหญ่ได้ แยกมาจากบ้ านดูพ่ งษ์ มาตังถิ
้ ่น
ฐานร่วมกัน เพื่อทาการประกอบอาชีพทาไร่ เลี ้ยงสัตว์ และส่วนหนึง่ ก็แยกมาจากที่อื่นบ้ าง
ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่ภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ นภูเขาเป็ นเนินภูเขาสูงมากกว่าที่ราบ พื น้ ที่ส่วนใหญ่เป็ นป่ าสงวน
แห่งชาติแต่สภาพถูกบุกรุกทาลาย เพื่อนาไปเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมทาให้ มีปัญหาทางสภาพแวดล้ อมและป่ าไม้ อย่าง
มาก
ลักษณะดิน
ลักษณะดิน คือ ชุดดินบ้ านจ้ อง (Ban Chong
series : Bg) ชุดดินเชียงใหม่ (Chiang Mai series : Cm)ชุดดิน
หางดง (Hang Dong series : Hd) ชุดดินลี ้ (Li series : Li) ชุดดิน
แม่ริม (Mae Rim series : Mr) ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung
series : Ws) และหน่วยดินเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous area)
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ลักษณะภูมิอากาศ
อุณหภูมิจะอยูใ่ นช่วง 15-30 องศา
เซลเซียส แต่ในบางครัง้ ในฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงถึง 5
องศาเซลเซียสซึง่ จะหนาวเย็นมากพอสมควร น ้าฝนเฉลี่ย
ประมาณ 700-1,100 มม./ปี
ฤดูร้อน ช่วงเดือน
มี.ค. – มิ.ย.
ฤดูฝน ช่วงเดือน
ก.ค. – ต.ค.
ฤดูหนาว ช่วงเดือน
พ.ย. – ก.พ.
แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผล
โครงการหลวงโป่ งคา
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
แหล่ ง น า้ ที่ ส าคั ญ ในการน ามาใช้ ใน
การเกษตรปลูกข้ าวนาดา คือ ลาน ้ามวบ และน ้าพงษ์ ซึ่งเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ้ยงการเกษตรของตาบลดูพ่ งษ์
ที่เ ดียว และพื น้ ที่ สวนไม้ ผ ลก็ จะเป็ นริ ม ฝั่ งลานา้ มวบ ส่วนพื ชไร่ จ ะอาศัยนา้ ฝนเป็ นส่วนใหญ่ปริ ม าณนา้ ฝนเฉลี่ ย
ประมาณ 700-1,100 มม./ปี
ป่ าไม้
พื ้นที่อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าแม่น ้าน่านฝั่ งตะวันออกตอนใต้ มีพื ้นที่ 31.09 ตารางกิโลเมตร
ร้ อยละ 82.52 ของพื ้นที่ โดยมีการจาแนกเขตการใช้ ประโยชน์
พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) 18.31 ตารางกิโลเมตรร้ อยละ 48.58
ของพืน้ ที่ พื น้ ที่ ป่าเศรษฐกิ จ (โซน E) 12.79 ตารางกิ โลเมตร
ร้ อยละ 33.94 ของพื ้นที่ ลักษณะป่ าไม้ เป็ นป่ าเบญจพรรณ
การคมนาคม
มีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1225 ผ่านตาบลดู่พงษ์
ทางทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ ต าบลป่ าแลวหลว ง และทางทิ ศ
ตะวันออกติดต่อกับตาบลพงษ์ จนถึงอาเภอแม่จริ ม ระยะทาง
ประมาณ 34 กิโลเมตร และมีทางหลวงหมายเลข 1160 เดินทางออกจากตาบลดูพ่ งษื ถึงอาเภอเมืองน่าน ไปทางทิศ
ใต้ ระยะทาง 35 กิโลเมตร มีรถรับจ้ างประจาทางวันละ 8เที่ยว ส่วนถนนในตาบล หมูบ่ ้ านเป็ นถนนคอนกรี ตทังหมด
้
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สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
หมู่บ้านในพืน้ ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคามี ไฟฟ้า(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ใช้ ครบทุก
หมู่บ้าน มีนา้ ประปาใช้ ทุกหมู่บ้านในพืน้ ที่โครงการขยายผลโครงการ
หลวงโป่ งคา แต่เนื่องจากนา้ ดิบที่ นามาทาประปานัน้ ไม่สะอาด และ
มักจะมีสีขนุ่ แดงในฤดูฝนหลาก มีเฉพาะบางครัวเรื อนเท่านันที
้ ่มีถงั เก็บ
นา้ ฝนและนา้ ในสระเก็บนา้ ไว้ ใช้ อุปโภค บริ โภค และมี โทรศัพท์ มีใช้
ครอบคลุมทุกหมูบ่ ้ างทังโทรศั
้
พท์บ้าน สาธารณะ และมือถือ

สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเกษตร
จานวนประชากร โครงการขยายผลโครงการหลวงมีพื ้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 6 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่ บ้ านดอนดู่
พงษ์ บ้ านต้ นผึ ้ง บ้ านโป่ งคา บ้ านน ้าโซ้ ง บ้ านนาเลา และบ้ านศรี บญ
ุ เรื อง ตาบลดูพ่ งษ์ อาเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน
ประชากรส่วนใหญ่เป็ นคนเมือง อพยพมาอยูม่ ากกว่า 100 ปี แล้ ว โดยมีจานวนประชากรดังนี ้
ชื่อหมู่บ้าน/หย่ อมบ้ าน หมู่ท่ ี
เผ่ า
จานวน
จานวน
จานวนประชากร
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย
หญิง
รวม
บ้ านน ้าโซ้ ง
พื ้นเมือง
124
127
251
บ้ านดอนดูพ่ งษ์
พื ้นเมือง
135
160
295
บ้ านโป่ งคา
พื ้นเมือง
98
111
209
บ้ านต้ นผึ ้ง
พื ้นเมือง
46
48
94
บ้ านศรี บญ
ุ เรื อง
พื ้นเมือง
69
94
163
บ้ านนาเรา
พื ้นเมือง
70
78
148
542
618
1160
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ผู้นาชุมชน
นายทิล
บังเมฆ
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 5
นายแทน
จันอ้ น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดูพ่ งษ์
นายทอง
บังเมฆ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลดูพ่ งษ์
นายผจญ พังยะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลดูพ่ งษ์
พระครูสจุ ิณนันทกิจ
ด้ านเกษตรธรรมชาติ การเกษตรผสมผสานและสมุนไพรท้ องถิ่น
นายนวล
แดงแหล้
ด้ านพิธีกรรม (พิธีสขู่ วัญ)
นายแหล้
พังจันตา
ด้ านพิธีกรรม (พิธีสขู่ วัญ)
นางหลอ
จันอ้ น
ด้ านหัตถกรรม (ผ้ าทอย้ อมสีธรรมชาติ)
นายบุญเลื่อน บังเมฆ
ด้ านสมุนไพรพื ้นบ้ าน
นายเลิศ
บังเมฆ
ด้ านเกษตรธรรมชาติและการเกษตรผสมผสาน
นายเหรี ยญ บังเมฆ
ด้ านเกษตรธรรมชาติและการเกษตรผสมผสาน
การศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่ได้ รับการศึกษาภาคบังคับตามที่รัฐบาลกาหนด มีสถานบริ การด้ านการศึกษา
ตังแต่
้ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อยูใ่ นพื ้นที่สาหรับโรงเรี ยนบ้ านโป่ งคา
การสาธารณสุข
ใช้ บริการสถานบริการด้ านสุขภาพได้ แก่
โรงพยาบาลสันติสขุ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันติสขุ
สถานีอนามัยตาบลป่ าแลวหลวง
สถานีอนามัยพงษ์
สถานีอนามัยราษฎร์ รัฐพัฒนา
สถานีบริการสาธารณสุขชุมชน
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การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ ร้ อยละ 80 ประกอบอาชีพการเกษตร พืชไร่ เช่น การปลูกข้ าวไร่ ข้ าวโพด ถั่ว
เหลื อง ยาสูบ ไม้ ผล เช่น การปลูกลิ น้ จี่ มะม่วง ล าไย กล้ วยนา้ ว้ า
พืชผัก เช่น ผักกาดขาวปลี คะน้ า กะหล่าปลี พริ ก มะเขือ นอกจากนี ้
ยังมีการปลูกไม้ เศรษฐกิจ เช่น ไม้ สกั ยางพารา และพืชท้ องถิ่ น เช่น
หวาย ต๋าว(ลูกชิด) ก๋ง(ดอกหญ้ าสาหรับทาไม้ กวาด) รองลงมาร้ อยละ
20 ประกอบอาชีพค้ าขาย รับจ้ างทัว่ ไปทังในพื
้ ้นที่และนอกพื ้นที่

รายได้
ร า ย ไ ด้ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร
ต าบลดู่พ งษ์ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ม าจาก
ผลผลิตทางการเกษตรได้ แก่ รายได้
ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตร ได้ แก่ พืชไร่ ไม้ ผล พืชผัก ปศุสตั ว์ เป็ นหลัก และมีรายได้ จาก
อาชีพเสริม เช่น การรับจ้ าง (ส่วนใหญ่ไปรับจ้ างต่างจังหวัด) และค้ าขาย
1. ภาคเกษตรกรรม
พืช
7,500 บาท/ ครอบครัว/ ปี
สัตว์ 6,000 บาท/ ครอบครัว/ ปี
2. นอกภาคเกษตรกรรม
10,000 บาท/ ครอบครัว/ ปี
รวม 23, 500 บาท/ครอบครัว / ปี
การถือครองที่ดิน
พื ้นที่ป่าสงวน ประมาณร้ อยละ 40 พื ้นที่มีเอกสารสิทธิ์ นส 3ก. ประมาณร้ อยละ 30 พื ้นที่ สปก.401 ประมาณร้ อยละ 30
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การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
พื น้ ที่ ที่ มี ค วามสูง ลาดชัน ปลู ก พื ช ไร่ เช่ น
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ปลูกข้ าวไร่ ถั่วเขียว และถั่วดา ที่
ราบปลูกข้ าวนาปี พืชผัก ยาสูบ หอม กระเทียม ถั่ว
เหลือง ที่ราบลุ่มสองฝั่ งลาน ้ามวบปลูกไม้ ผล เช่น ,
มะม่วง,ลาไย,ลิ ้นจี่,ส้ มโอ,ส้ มเขียวหวาน ฯลฯ ที่ลาด
เชิงเขา เลี ้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย
ในพื ้นที่โครงการทังหมดจ
้
านวน 75,383.38 ไร่ประกอบด้ วย การใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงโป่ งคาดังนี ้
พื ้นที่ทาการเกษตร
จานวน (ไร่) จานวนร้ อยละ
นาข้ าว
1,438.06
1.91
พืชไร่
32,314.96
42.87
ไม้ ยืนต้ น (ไม้ เศรษฐกิจ)
4,630.65
6.14
ไม้ ผล
1,608.98
2.13
ไร่หมุนเวียน
14,729.87
19.54
ป่ าไม้ ไม่ผลัดใบ
15,228.82
20.29
ป่ าไม้ ผลัดใบ
3,208.69
4.26
พื ้นที่อยูอ่ าศัย
340.19
0.45
พื ้นที่เบ็ดเตล็ด
1,411.71
1.87
พื ้นที่แหล่งน ้า
471.45
0.63
รวม
75,383.38
100
แหล่ งเงินทุน
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. สหกรณ์การเกษตร
3. กองทุนเงินล้ าน
4. กองทุน กขคจ
5. แหล่งเงินทุนนอกระบบ
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์ ป่าชุมชน กลุ่มโรงสีข้าวกล้ องเพื่อสุขภาพ กลุ่มแปรรู ปสมุนไพร
กลุ่มแปรรู ปไม้ กวาด กลุ่มสตรี ทอผ้ าย้ อมสีธรรมชาติ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเชื ้อ กลุ่มฌาปนกิจกิจ
สงเคราะห์ กลุม่ ศิลปะพื ้นบ้ าน และกลุม่ ออมทรัพย์ เป็ นต้ น
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ผลผลิตทางการเกษตร
ข้ าวนาดา, ข้ าวโพด เลี ้ยงสัตว์,ถัว่ เหลือง, พืชผัก, ยาสูบ, ลาไย, ลิ ้นจี่, มะม่วง, ส้ ม, ส้ มโอ
แหล่ งท่ องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ พิธีกรรมสูข่ วัญ เลี ้ยงผีต้นตระกูล เลี ้ยงผีไร่ สู่ขวัญควาย
และท่องเที่ยวป่ าชุมชน การย้ อมผ้ า การทอผ้ า การอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ

ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้ านโป่ งคา
ปั ญหา ความต้ องการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโป่ งคาแบ่ งเป็ น 3 ด้ านคือ
ด้ านเศรษฐกิจ
ปั ญหา เกษตรกรมีความยากจน ผลผลิตต่า สาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว มีต้นทุน
การผลิตสูง เนื่องจากการทาการเกษตร โดยขาดความรู้ที่ถกู ต้ องเหมาะสม ทาให้ มีการใช้ สารเคมีมาก ซึ่งทาให้ รายได้
ของเกษตรกรลดลง และมี ผ ลต่อสุขภาพของเกษตรกรอย่า งมาก อี ก ทัง้ ผลผลิต ของเกษตรกรไม่มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน และเกษตรกรไม่มีการรวมกลุม่ เพื่อทาการเกษตรทาให้ ขาดอานาจในการต่อรอง
ความต้ องการ เกษตรกรต้ องการให้ ส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่มีตลาด
และราคาดี โดยใช้ สารเคมีน้อย และต้ นทุนต่า การปลูกไม้ ยืนต้ น ในพื ้นที่ที่ได้ วางแผนการใช้ ที่ดินไว้ แล้ ว เพื่อทดแทน
การปลูกข้ าวโพด ที่มีการใช้ สารเคมีมาก จัดศึกษาดูงานทางด้ านการเกษตรแก่เกษตรกร การส่งเสริ มอาชีพนอกภาค
การเกษตรในด้ านต่างๆ และการจัดการผลผลิต และการแปรรูปผลิตผลด้ านการเกษตร
ด้ านสังคม
ปั ญหา เกษตรกรมี ร ายจ่ า ยมากกว่ า รายรั บ มี ห นี ส้ ิ น มากซึ่ ง เกิ ด จากการลงทุ น ด้ า น
การเกษตรสูง และได้ รับผลตอบแทนต่า รวมถึงมีภาระค่าใช้ จ่ายในการศึกษาบุตร และโรงเรี ยนขาดแคลนอาคาร และ
อุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการศึกษา
ความต้ องการ ชุมชนแสดงความต้ องการจัดการเพื่อนาองค์ความรู้จากท้ อ งถิ่นมาพัฒนา
ให้ เกิดประโยชน์ การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ กับเกษตรกร สารวจข้ อมูลชุมชนในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านการเกษตร
และด้ านนอกภาคการเกษตร ชุมชนต้ องการที่จะร่วมมือในการลดค่าใช้ จ่าย โดยการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
รวมทังต้
้ องการการจัดระบบสวัสดิการต่างๆและการจัดหาแหล่งทุนที่ดอกเบี ้ยต่า
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและปั จจัยพืน้ ฐาน
ปั ญหา หมูบ่ ้ านโป่ งคามีปัญหาเรื่ องน ้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากไม่มีระบบการกระจายน ้าที่
ดีพอ ส่วนพื ้นที่การเกษตรประสบปั ญหาเรื่ องการแยกพื ้นที่ป่าและพื ้นที่การเกษตรไม่ชดั เจน รวมถึงพื ้นที่มีอตั ราการชะ
ล้ างพังทลายของดินสูงทาให้ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการแผ้ วถางป่ าเพื่ อเป็ นที่ทากิน เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ
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ความต้ องการ ชุม ชนต้ องการให้ มี การสนับสนุนการพัฒ นาระบบการจัดการแหล่ง นา้
ระบบชลประทาน พันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ แยกพื ้นที่ดินทากินและพื ้นที่ป่าให้ ชดั เจน มีการกระจายน ้าได้ อย่างทัว่ ถึง การ
ป้องกันการชะล้ างพังทลายของดิน และการฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ศักยภาพของพืน้ ที่ และการพัฒนา
พื น้ ที่ บ้ า นโป่ งค ามี พื ช สมุน ไพรและพื ช ท้ อ งถิ่ น หลากหลายชนิ ด สามารถพัฒ นาเป็ นพื ช
เศรษฐกิจได้ เช่น ผักฮาก (ผักรด) ผักเชียงดา ผักง้ วนหมู แก่นฝาง ขมิ ้นดา ไพลดา ฮ่อสะพายควาย มีกลุ่มเครื อข่ายที่
เข้ มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์ ป่าชุมชน กลุ่มแปรรู ป กลุ่มสมุนไพร กลุ่มสตรี ทอผ้ าย้ อมสีธรรมชาติ
กลุม่ เยาวชน กลุม่ ผู้สงู อายุ กลุม่ ศิลปะพื ้นบ้ าน และกลุม่ ออมทรัพย์ มีผ้ นู าที่เข้ มแข็งและเสียสละเพื่องานชุมชน มีศนู ย์
การเรี ยนรู้โครงการขยายผลโครงการหลวงอยูใ่ นชุมชนเป็ นสถานที่ส่งเสริ มและพัฒนาให้ ชมุ ชนได้ เข้ ามาเรี ยนรู้เอาเป็ น
แบบอย่างให้ กับชุมชนในพื ้นที่และบุคคลภายนอกพื ้นที่ที่สนใจ การคมนาคมสะดวกใกล้ ตวั เมืองจังหวัดน่าน โดยมี
ระยะทาง 35 กิโลเมตร เกษตรกรมีประสบการณ์ในด้ านการเกษตรสามารถต่อยอดองค์ความรู้ของเกษตรกรให้ เกิด
การพัฒนา
เกษตรกรบ้ า นโป่ งคา เป็ นเกษตรกรที่ มี ค วามขยัน ขัน แข็ ง มี ค วามตัง้ ใจที่ จ ะร่ ว มมื อ กับ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปรับปรุ ง และพัฒนาอาชีพด้ านการเกษตร รวมทัง้ ผู้นาชุมชนมีความเข้ มแข็งที่จะเป็ น
กาลังสาคัญที่จะผลักดันให้ เกิดการพัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้บ้ านโป่ งคา เป็ นหมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มกันอย่าง
เข้ มแข็ง ทาให้ หน่วยงานต่างๆ ในพื ้นที่ให้ ความสาคัญ และต้ องการให้ ความช่วยเหลือ รวมถึงการให้ หมู่บ้านโป่ งคา
เป็ นหมูบ่ ้ านนาร่องในหลายๆ โครงการ
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คาสั่ งจังหวัดน่ าน
ที่ 1936/2549
เรื่อง แต่ งตั้งคณะทางานประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานโครงการหลวง
-----------------------------สื บเนื่ องจากที่ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิ ธิโครงการหลวง ได้เสด็จมารับทราบข้อมูล
และสถานการณ์ การดําเนิ นโครงการส่ งเสริ มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ส่ งเสริ มการปลูกหญ้า
แฝก) ในพื้นที่เป้ าหมายนําร่ อง 3 พื้นที่ของจังหวัดน่าน คือ ตําบลสะเนี ยน อําเภอเมือง ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข
และตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา เพื่อพิจารณารับไว้เป็ นพื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิ ธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ 22 –
23 มิถุนายน 2549 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 พร้อมกับมีรับสั่งว่ายังคงมีงานที่ตอ้ งทําอีกมากสําหรับเรื่ องนี้ นั้น
เพื่อให้การดําเนิ นโครงการดังกล่ าว บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และมีการพัฒนาตามแนวทางของโครงการ
หลวงอย่างต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะทํางานประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานโครงการหลวง ดังนี้
1. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน
ประธานคณะทํางาน
2. รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน (2)
รองประธานคณะทํางาน
3. ปลัดจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
4. นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
5. นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
6. ผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบกน่าน
คณะทํางาน
7. ผูบ้ งั คับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31
คณะทํางาน
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
9. เกษตรจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
10. ปศุสัตว์จงั หวัดน่าน
คณะทํางาน
11. สหกรณ์จงั หวัดน่าน
คณะทํางาน
12. ประมงจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
13. หัวหน้าสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
14. หัวหน้าสถานีพฒั นาที่ดิน เขต 7
คณะทํางาน
15. หัวหน้าสถานีพฒั นาที่ดินจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
16. หัวหน้าโครงการชลประทานน่าน
คณะทํางาน
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17. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพจังหวัดน่าน (พืชสวน)
18. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ปาล์มนํ้ามันจังหวัดน่าน
19. พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดน่าน
20. รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
21. พัฒนาการจังหวัดน่าน
22. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
23. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดน่าน
24. นายอําเภอเมืองน่าน
25. นายอําเภอสันติสุข
26. นายอําเภอท่าวังผา
27. นายอําเภอสองแคว
28. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พฒั นาสังคม หน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน
29. ผูจ้ ดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดน่าน
30. คุมประพฤติจงั หวัดน่าน
31. นายธนู ผลบุญ
32. เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดน่าน
33. หัวหน้าฝ่ ายประสานงานและบริ หารงานทัว่ ไป
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดน่าน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ให้คณะทํางานมีหน้าที่ ดังนี้
1. ประสานและติดตามผลการดําเนิ นงานพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงทุกกิ จกรรมให้บรรลุ ผล
สําเร็ จตามวัตถุประสงค์
2. ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา
3. ออกตรวจเยีย่ มการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการหลวงทุกระยะและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549
(นายปริ ญญา ปานทอง)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน
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คาสั่ งจังหวัดน่ าน
ที่ 2040/2549
เรื่อง แต่ งตั้งคณะทางานประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานโครงการหลวง (เพิ่มเติม)
-----------------------------สื บเนื่องจากที่หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิ ธิโครงการหลวงได้เสด็จมารับทราบข้อมูลและ
สถานการณ์การดําเนิ นโครงการส่ งเสริ มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ส่ งเสริ มการปลูกหญ้าแฝก) ใน
พื้นที่เป้ าหมายนําร่ อง 3 พื้นที่ ของจังหวัดน่าน คือ ตําบลสะเนี ยน อําเภอเมือง ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข และตําบล
ผาทอง อํา เภอท่าวังผา เพื่อพิ จารณารั บไว้เป็ นพื้นที่ ภายใต้ก ารดู แลของมู ลนิ ธิ โครงการหลวง เมื่ อวันที่ 22 – 23
มิถุนายน 2549 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 พร้ อมกับมีรับสั่งว่ายังคงมี งานที่ ตอ้ งทําอีกมากสําหรับเรื่ องนี้ และ
จังหวัดได้มีคาํ สั่งที่ 1936/2549 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 แต่งตั้งคณะบุคคล จํานวน 33 ราย เป็ นคณะทํางาน
ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานโครงการหลวง เพื่อสนองรับสั่งที่ตอ้ งทํางานที่จะมีข้ ึนอีกมากในอนาคต
จากการประชุ มของคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมสาลา
กลางจังหวัดน่าน ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มคณะทํางานฯ ให้ครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามมติที่
ประชุ ม จังหวัดน่ านจึ งแต่งตั้งคณะทํางานประสานงานและติ ดตามผล
การดําเนิ นงานโครงการหลวง
(เพิ่มเติม) ดังนี้
1. ผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดน่าน

คณะทํางาน

2. นายวิชยั ปัตถมสิ งหไชย

คณะทํางาน/ผูช้ ่วยเลขานุการ

ให้คณะทํางานฯ ที่เพิ่มเติมดังกล่าว มีบทบาทและหน้าที่ตามคําสั่งจังหวัดน่ านที่ 1936/2549 ลงวันที่
27 ตุลาคม 2549 ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549
(นายปริ ญญา ปานทอง)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน
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คําสั่งอําเภอสันติสุข
ที่ 213/2549
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานระดับหมู่บา้ นและอําเภอ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการหลวง
อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
--------------------------------ตามที่ หม่ อ มเจ้า ภี ศ เดช รั ช นี องค์ป ระธานมู ล นิ ธิ โครงการหลวง ทรงรั บ หมู่ บ ้า นโป่ งคํา หมู่ ที่ 5
ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไว้เป็ นหมู่บา้ นภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง ภายหลังการเดินทาง
ตรวจเยีย่ มพื้นที่ขององค์ประธานมูลนิธิฯ ที่หมู่บา้ นโป่ งคํา รวม 2 ครั้ง (23 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2549) นั้น
อําเภอสันติสุข ได้นดั ประชุมหารื อผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อเตรี ยมความพร้อมรองรับการพัฒนาตามแนวทางของ
โครงการหลวงขึ้ นเมื่ อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ณ วัดโป่ งคํา ซึ่ งที่ ประชุ มได้ให้ความเห็ นชอบต่อข้อเสนอของ
นายอําเภอสันติสุข (นายวิชยั ลื อวรรณ) ที่เสนอให้มีการตั้งคณะทํางานฯ เพื่อดู แลเรื่ องดังกล่าวเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับหมู่บา้ น (ชุมชน) ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด สําหรับคณะทํางานฯ ระดับจังหวัดให้เป็ นความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์ จงั หวัดน่ านในการพิจารณาตัวบุ คคล ส่ วนระดับหมู่บา้ นและระดับอําเภอให้ถือ
ปฏิบตั ิตามคําสั่ง ดังต่อไปนี้
1. คณะทํา งานระดั บ หมู่ บ ้ า นเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานโครงการหลวง อํา เภอสั น ติ สุ ข
ประกอบด้วย
1.1 พระอธิการสมคิด จารณธัมโม เจ้าคณะตําบลดู่พงษ์ ที่ปรึ กษาคณะทํางาน
1.2 นายแทน
จันอ้น
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลดู่พงษ์
ที่ปรึ กษาคณะทํางาน
1.3 นายทอง
บังเมฆ
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลดู่พงษ์
ที่ปรึ กษาคณะทํางาน
1.4 นายผจญ
พังยะ
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลดู่พงษ์
ประธานคณะทํางาน
1.5 นายชาญ
พังยะ
ผูใ้ หญ่บา้ นโป่ งคํา
ประธานคณะทํางาน
1.6 นายประยูร คํามาวงศ์
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นโป่ งคํา รองประธานคณะทํางาน
1.7 นายสาคร จันอ้น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นโป่ งคํา รองประธานคณะทํางาน
1.8 นายเฉลิมพล คําตี้
คณะทํางาน
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1.9 นายเหรี ยญ บังเมฆ
คณะทํางาน
1.10 นายพุฒ แสนจันทร์
คณะทํางาน
1.11 นายแดง พังยะ
คณะทํางาน
1.12 นายเลิศ จันทร์ อน้
คณะทํางาน
1.13 นายเดช ง้วนกันทะ
คณะทํางาน
1.14 นายเปลี่ยน เบ้าพรม
คณะทํางาน
1.15 นายสมคิด อิทธิรักษ์
คณะทํางาน
1.16 นายแดง ปันทองมา
คณะทํางาน
1.17 นายเหรี ยญ อิทธิรักษ์
คณะทํางาน
1.18 นายบุญชุม ไชยอักษร
คณะทํางาน
1.19 นายนวล คําตี๋
คณะทํางาน
1.20 นายกลิ่น กันทะสี มา
คณะทํางาน
1.21 นายต่วน จันอ้น
คณะทํางาน
1.22 นายอุด๊
คํายาน
คณะทํางาน
1.23 นายสี
บังเมฆ
คณะทํางาน
1.24 นายพุฒ พังยะ
คณะทํางาน
1.25 นายส่ น พรมคําอ้าย
คณะทํางาน
1.26 นายวิเชียร คําตัน๋
คณะทํางาน
1.27 นายเลิศ บังเมฆ
คณะทํางาน
1.28 นายสวัสดิ์ บังเมฆ
คณะทํางาน
1.29 นายถนอม อินต๊ะพันธ์
คณะทํางาน
1.30 นายสุ วศิลป์ อินต๊ะพันธ์ ผูป้ ระสานงานโครงการหลวง เลขานุการคณะทํางาน
บทบาทหน้าที่
1) จัดเตรี ยมความพร้ อมของหมู่บา้ นในทุกด้านและเสริ มสร้ างความเข้าใจให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้ให้
ความร่ วมมือต่อการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางพัฒนาของโครงการหลวง
2) ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะทํางานแต่ละฝ่ ายที่หมู่บา้ นโป่ งคําได้กาํ หนดไว้แล้ว
3) ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาร่ วมกับคณะทํางานฯ ระดับอําเภอ
4) พิจารณาหรื อบริ หารจัดการทรัพยากรที่จะได้รับการสนับสนุ นภายใต้โครงการหลวงก่อประโยชน์สูงสุ ดกับ
ประชาชนพื้นที่โครงการ และบูรณาการงานในพื้นที่ให้สามารถทํางานร่ วมกันได้ในลักษณะองค์รวม
5) ให้ความร่ วมมือและร่ วมปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมหรื อได้รับมอบหมาย
2. คณะทํางานระดับอําเภอ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการหลวงอําเภอสันติสุข ประกอบด้วย
นายวิชยั ลือวรรณ
นายอําเภอสันติสุข
ประธานคณะทํางาน
นายพงษ์ศิลป์ ผาลา
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานปกครอง รองประธาน
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หัวหน้าส่ วนราชการในอําเภอสันติสุขทุกส่ วนราชการ
ผูจ้ ดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาอําเภอสันติสุข
ผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรสันติสุขจํากัด
นายชาญ พังจันตา
ผูใ้ หญ่บา้ นโป่ งคํา
นางจิราวรรณ
เมธา
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลดู่พงษ์
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
นายสนิท ปัญญาวงศ์ เกษตรอําเภอสันติสุข
นางสาวธิติกมล สุ ขเย็น
ปลัดอําเภอรับผิดชอบตําบลดู่พงษ์
นายประเสริ ฐ อามาตย์
ประธานคณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯ ตําบลดู่พงษ์
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกตําบล
กํานันทุกตําบล
เจ้าอธิ การสมคิด จารณธมโม เจ้าคณะตําบลดู่พงษ์
หัวหน้าส่ วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
ระดับจังหวัดทุกส่ วนราชการ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ที่ปรึ กษาคณะทํางาน
ที่ปรึ กษาคณะทํางาน
ที่ปรึ กษาคณะทํางาน
ที่ปรึ กษาคณะทํางาน
ที่ปรึ กษาคณะทํางาน

บทบาทหน้าที่
1) กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนิ นงานพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงทุกกิจกรรมให้บรรลุผล
สําเร็ จตามวัตถุประสงค์
2) ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาร่ วมกับคณะทํางานฯ ระดับหมู่บา้ นและระดับจังหวัด
3) ออกตรวจเยีย่ มการดําเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่โครงการทุกระยะและต่อเนื่อง
4) จัดและเข้าร่ วมประชุมคณะทํางานฯ ระดับอําเภอเป็ นประจําและต่อเนื่ องอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
พร้อมรายงานผลการประชุมให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดน่านและประธานมูลนิธิโครงการหลวงทุกครั้ง
5) บทบาทและหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมหรื อได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน 2549
(นายวิชยั ลือวรรณ)
นายอําเภอสันติสุข
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คําสั่งอําเภอสันติสุข
ที่ 295/2550
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคํา
--------------------------------------------------------จากผลสําเร็ จของโครงการหลวงที่ดาํ เนินงานในการพัฒนาอาชี พความเป็ นอยูข่ องชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพ
ติดและฟื้ นฟุสภาพป่ าต้นนํ้าลําธาร สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่ งได้รับมอบหมายจากโครงการหลวงจึงมุ่งขยาย
ผลสําเร็ จของโครงการหลวงสู่ ชนบทบนพื้นที่สูงอื่นๆ ที่ยงั มีสภาพเศรษฐกิ จที่ยากจน เพื่อแก้ไขปั ญหาในระดับพื้นที่
ตามยุท ธศาสตร์ ข องจัง หวัดและประเทศ โดยนํา ต้น แบบการพัฒนาที่ ย งั่ ยืนของโครงการหลวงไปปรั บ ใช้อ ย่า ง
เหมาะสมกับสภาพของสังคม ท้องถิ่ น และสิ่ งแวดล้อม สร้างเศรษฐกิ จของชุ มชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุน้
ให้เกิ ดกระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนกับหน่ วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกันและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในพื้นที่ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ดังนั้น เพื่อให้เกิ ดการประสานงานและการปฏิ บตั ิ ง านในพื้นที่ เป้ าหมายเป็ นไปอย่างสอดคล้องในทิ ศทาง
เดี ย วกัน เกิ ดประโยชน์ก ับประชาชนอย่างกว้างขวางและเกิ ดผลดี ยิ่งขึ้ น จึ ง แต่ งตั้ง คณะทํางานโครงการขยายผล
โครงการหลวงวังไผ่ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. พระครู สุจิณนันทกิจ (จารณธมโม)
ที่ปรึ กษา
2. นายอําเภอสันติสุข
ประธานคณะทํางาน
3. ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานปกครอง
รองประธานคณะทํางาน
4. เกษตรอําเภอสันติสุข
คณะทํางาน
5. พัฒนาการอําเภอสันติสุข
คณะทํางาน
6. สาธารณสุ ขอําเภอสันติสุข
คณะทํางาน
7. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอสันติสุข คณะทํางาน
8. ปศุสัตว์อาํ เภอสันติสุข
คณะทํางาน
9. เจ้าหน้าที่สาํ นักงานชลประทาน จังหวัดน่าน
คณะทํางาน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอสันติสุข
10. เจ้าหน้าที่สถานีพฒั นาที่ดินจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอสันติสุข
11. เจ้าหน้าที่สาํ นักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
คณะทํางาน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอสันติสุข

17
12. เจ้าหน้าที่สาํ นักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอสันติสุข
13. เจ้าหน้าที่ผปู้ ระสานงานศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 25
คณะทํางาน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอสันติสุข
14. เจ้าหน้าที่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดน่าน
คณะทํางาน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอสันติสุข
15. เจ้าหน้าที่สาํ นักงานประมงจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอสันติสุข
16. ประธานเครื อข่ายทรัพยากรและเกษตรยัง่ ยืนจังหวัดน่าน
คณะทํางาน
17. นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลพงษ์
คณะทํางาน
18. หัวหน้าหน่วยบริ การป่ าไม้อาํ เภอสันติสุข
คณะทํางาน
19. หัวหน้าหน่วยจัดการต้นนํ้าในพื้นที่
คณะทํางาน
20. ผูจ้ ดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คณะทํางาน
21. ประธานมูลนิฮกั เมืองน่าน
คณะทํางาน
22. กํานันทุกตําบล
คณะทํางาน
23. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั ละพัฒนาพื้นที่สูง
คณะทํางานและเลขานุการ
24. ปลัดอําเภองานสํานักงานอําเภอสันติสุข
คณะทํางานและเลขานุการ
25. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาํ บลพงษ์ ตําบลดู่พงษ์ คณะทํางานแลผูช้ ่วยเลขานุการ
26. ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลพงษ์ ตําบลดู่พงษ์
คณะทํางานแลผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทําแผนงานโครงการและแผนปฏิบตั ิงานปะจําปี ของโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคํา อําเภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน
2. ดําเนินการต่างๆ ในงานพัฒนาให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการและแผนประจําปี ที่ได้กาํ หนดไว้
3. ติดตามรายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา
เพื่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยัง่ ยืน
4. ดําเนิ นการอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่ องด้วยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคํา เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทั้งนั้นตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
(นายอภิชาต ชุ่มเชื้อ)
นายอําเภอสันติสุข
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ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั
นายวิชยั
นายชวลิต

ปั ตถมสิงหไชย ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา
ปั ตถมสิงหไชย ผู้จดั การกลุม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา
สุทธเขตต์
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา
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แผนที่แสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา
ตาบลดู่พงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่ าน

