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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงโป่งค า 
ต าบลดูพ่งษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

 
ประวัติความเป็นมา 

เครือข่ายองค์กรทรัพยากรป่าชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดน่าน ได้เล็งเห็นสถานการณ์ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูงที่มี
ความลาดชันและเป็นต้นน้้าของล้าน้้าน่าน ปัจจุบันสภาพป่าถูกท้าลายก่อให้เกิดปัญหาน้้าท่วมฉับพลันในฤดูฝนและปัญหา
การขาดน้้าในฤดูแล้ง รวมทั้งเกิดการพังทลายของดินจึงได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์บน
พ้ืนที่สูง เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมจากการท้าการเกษตรบนพ้ืนที่สูง ร่วมกับบริษัท ปตท. จ้ากัด 
(มหาชน) โดยได้ขออนุมัติคณะท้างานปลูกหญ้าแฝกมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือด้าเนินกิจกรรมดังกล่าวในการประชุม
คณะท้างานปลูกหญ้าแฝกมูลนิธิโครงการหลวง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนี้ได้มีมติให้ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจอ่ืนๆ เพ่ือเป็นรายได้แก่ครัวเรือนของ
เกษตรกรควบคู่ไปกับการปลูกหญ้าแฝกโดย
ป ร ะ ธ า น มู ล นิ ธิ โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง ม อบ ใ ห้
สถาบั น วิ จั ย และ พัฒนา พ้ืนที่ สู ง เ ข้ า ร่ ว ม
ด้าเนินการ  

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2549 
พระครูสุจิณนันทกิจ (พระอธิการสมคิด จา
รณธมฺโม) ผู้อ้านวยการศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งค้า 
จังหวัดน่าน ได้ท้าหนังสือทูลขอประธานมูลนิธิโครงการหลวงให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านโป่งค้า  ต้าบลดู่พงษ์  อ้าเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  

วันที่ 22–23 มิถุนายน 2549 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังจังหวัดน่าน 
และได้ร่วมประชุมกับนายปริญญา ปานทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กร
ภาคเอกชนของจังหวัดน่าน ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลจังหวัดน่านเพ่ือหารือถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่
และได้ร่วมเวทีชุมชนเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชนในพ้ืนที่ที่บริเวณวัดโป่งค้า ต้าบลดู่พงษ์ อ้าเภอสันติสุข 
จังหวัดน่าน 
 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พร้อมด้วยนายบรรพต หงส์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายปีติพงษ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ร.ว. ดัจฉราพิมล ตุงคนาค 
รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ ดร.ชนะ พรหมทอง มูลนิธิโครงการหลวง นายประณีต วิเศษศิริ รองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน 
นายสวัสดี บุญชี ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 และนายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ได้เดินทางไปศึกษาพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับทราบปัญหาจากชุมชนในพ้ืนที่ที่วัดโป่งค้า 
ต้าบลดู่พงษ์ อ้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
 ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงมุ่งขยายผลส้าเร็จของโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูงอ่ืนๆของประเทศ
ที่ครอบคลุมเนื้อที่ร้อยละ 53 ของพ้ืนที่  20 จังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและ
ประเทศโดยน้าต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสังคมท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมขอ งชุมชนกับ
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หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการ
เข้าถึงองค์ความรู้และแหล่งทุนภายนอกเพ่ือการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนต่อไป 

 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค้า ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ที่ พิกัด 
UTM. X = 704048, Y=2090829 ระวางแผนที่ 5146 I ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเล 300 1,000 เมตร มี
เนื้อที่ 75,383.38 ไร่ หรือ 120.61 ตารางกิโลเมตร อยู่ในลุ่มน้้าชั้น 2 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่าน ไปทาง ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร 
และอยู่ห่างจากตัวอ้าเภอสันติสุขไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร   

 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  ส่วนใหญ่ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเนินภูเขามากกว่าที่ราบมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 25 มีพ้ืนที่
ราบตามไหล่เขาประมาณ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  มีความสูงจากระดับน้้าทะเล  200-600 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่า
สงวนแห่งชาติ  แต่สภาพถูกบุกรุกท้าลาย เพ่ือน้าไปเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมท้าให้มีปัญหาทางสภาพแวดล้อมและป่าไม้อย่างมาก 
 

ลักษณะดิน 
ลักษณะดิน  คือ  ชุดดินบ้านจ้อง (Ban Chong 

series  : Bg) ชุดดินเชียงใหม่ (Chiang Mai series  : Cm)ชุดดิน
หางดง (Hang Dong series : Hd)  ชุดดินลี้ (Li series : Li) ชุด
ดินแม่ริม (Mae Rim series : Mr) ชุดดินวังสะพุง (Wang 
Saphung series : Ws) และหน่วยดินเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous 
area) 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 15-30 องศาเซลเซียส แต่ในบางครั้งในฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงถึง 5 องศาเซลเซียสซึ่ง
จะหนาวเย็นมากพอสมควร น้้าฝนเฉลี่ยประมาณ 700-1,100 มม./ปี 
 ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อปี 110 - 120 มิลลิลิตร ช่วงที่ฝนตกหนัก
ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ปริมาณน้้าฝนประมาณ 200 – 220 มิลลิลิตรมีจ้านวนวัน ฝนตก  
 ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือน เมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ประมาณ 38 
– 39 องศาเซลเซียส 
 ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ 
ต่้าสุดเฉลี่ยประมาณ 14 – 16 องศาเซลเซียส ในราวเดือน ธันวาคม 
ความชื่นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 77% เดือน กันยายน เฉลี่ย
ประมาณ 85% 
เดือนเมษายน เฉลี่ย
ประมาณ 85 %  

 
 
 
 
 
 
 

แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  แหล่งน้้าที่ส้าคัญในการน้ามาใช้ในการเกษตร
ปลูกข้าวนาด้า คือ ล้าน้้ามวบ และน้้าพงษ์ ซึ่งเสมือนเส้นเลือด
ใหญ่ที่หล่อเลี้ยงการเกษตรของต้าบลดู่พงษ์ที่เดียว และพ้ืนที่สวน
ไม้ผลก็จะเป็นริมฝั่งล้าน้้ามวบ ส่วนพืชไร่จะอาศัยน้้าฝนเป็นส่วน
ใหญ่ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยประมาณ 700-1,100 มม./ปี 
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  ป่าไม้ 

 พ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้้าน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ มีพ้ืนที่ 31.09 ตารางกิโลเมตรร้อย
ละ 82.52 ของพ้ืนที่ โดยมีการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์   พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ (โซน C) 18.31 ตารางกิโลเมตรร้อยละ 48.58 ของพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 12.79 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 33.94 
ของพ้ืนที่  ลักษณะป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ 
 
 
 
  การคมนาคม 
 มีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1225 ผ่านต้าบลดู่พงษ์ ทาง
ทิศเหนือติดต่อกับต้าบลป่าแลวหลวง และทางทิศตะวันออก
ติดต่อกับต้าบลพงษ์ จนถึงอ้าเภอแม่จริม  ระยะทางประมาณ 
34 กิโลเมตร  และมีทางหลวงหมายเลข 1160 เดินทาง
ออกจากต้าบลดู่พงษื ถึงอ้าเภอเมืองน่าน ไปทางทิศใต้
ระยะทาง 35 กิโลเมตร มีรถรับจ้างประจ้าทาง ส่วนถนนใน
ต้าบล หมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด 
การเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค้า 
ใช้เวลาในการเดินทาง 5-ชั่วโมง 15 นาที (ระยะทาง 372 
กิโลเมตร  ) 
 
 สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค้ามีไฟฟ้า(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ใช้ครบ
ทุกหมู่บ้าน มีน้้าประปาใช้ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่โครงการขยาย
ผลโครงการหลวงโป่งค้า แต่เนื่องจากน้้าดิบที่น้ามาท้าประปา
นั้นไม่สะอาด และมักจะมีสีขุ่นแดงในฤดูฝนหลาก มีเฉพาะ
บางครัวเรือนเท่านั้นที่มีถังเก็บน้้าฝนและน้้าในสระเก็บน้้าไว้
ใช้อุปโภค บริโภค และมีโทรศัพท์ มีใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าง
ทั้งโทรศัพท์บ้าน สาธารณะ และมือถือ 
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สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเกษตร 
 มีประชากรทั้งหมด จ้านวน 1,523 ครัวเรือน จ้านวนประชากรทั้งสิ้น 5,523 คน ชาวบ้านสมัยนั้นบาง

ครอบครัวส่วนใหญ่ได้แยกมาจากบ้านดู่พงษ์ มาตั้งถิ่นฐานร่วมกัน จึงมีส้าเนียงเป็นภาษาลาว เพ่ือท้าการประกอบอาชีพ
ท้าไร่ เลี้ยงสัตว์ และส่วนหนึ่งก็แยกมาจากที่อ่ืนบ้าง โดยมีเหตุผลของการก่อตั้งชุมชน 3 ประการ คือ  

1. มาหาท้าเลที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
2. ชุมชนเดิมอยู่กันแออัด เลยหาชุมชนใหม่ 
3. เกิดอุทกภัย ท้าให้ต้องหาที่อยู่ใหม่ 
 

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

น้้าโซ้ง 1 43 793 
ดอนดู่พงษ์ 4 316 997 
โป่งค้า 5 240 941 
ต้นผึ้ง 7 74 277 
ศรีบุญเรือง 2 151 599 
นาเลา 3 87 335 
หนองใหม่ 4 76 276 
ดอนใหม่ 5 113 441 
ปางซาง 12 78 479 
ห้วยแฮ้ว 13 91 372 
    
    

รวม 1,523 5,523 
 
ผู้น าชุมชน 

นายทิล บังเมฆ    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  
นายอิน ค้าชมพู  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
นายฉิม ยาวิไชย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
นายบุญชุม ไชยกาอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
นายแทน จันอ้น  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลดู่พงษ์ 
นายทอง บังเมฆ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลดู่พงษ์ 
นายผจญ พังยะ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลดู่พงษ์ 
พระครูสุจิณนันทกิจ  ด้านเกษตรธรรมชาติ การเกษตรผสมผสานและสมุนไพรท้องถิ่น 
นายนวล แดงแหล้ ด้านพิธีกรรม (พิธีสู่ขวัญ) 
นายแหล้ พังจันตา ด้านพิธีกรรม (พิธีสู่ขวัญ) 
นางหลอ จันอ้น  ด้านหัตถกรรม (ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ) 
นายบุญเลื่อน บังเมฆ  ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน 
นายเลิศ บังเมฆ    ด้านเกษตรธรรมชาติและการเกษตรผสมผสาน 
นายเหรียญ บังเมฆ  ด้านเกษตรธรรมชาติและการเกษตรผสมผสาน 
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 การศึกษา 
  ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
ตามท่ีรัฐบาลก้าหนด มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ เช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านปางช้าง และ
โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว ซึ่งเป็น
โรงเรียนขยายโอกาส (ป.1-ม.3)  
 
 

 การสาธารณสุข 
 ใช้บริการสถานบริการด้านสุขภาพได้แก่ 
  โรงพยาบาลสันติสุข 

 ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสันติสุข 
  สถานีอนามัยต้าบลป่าแลวหลวง 

 สถานีอนามัยพงษ ์
 สถานีอนามัยราษฎร์รัฐพัฒนา 
 สถานีบริการสาธารณสุขชุมชน 
 

 การประกอบอาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพการเกษตร พืชไร่ เช่น การปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด  ถั่ว
เหลือง ยาสูบ ไม้ผล เช่น การปลูกลิ้นจี่ มะม่วง ล้าไย ส้ม กล้วยน้้าว้า พืชผัก  ฟัก 
เสาวรส  ผักกาดขาวปลี คะน้า กะหล่้าปลี พริก มะเขือ นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้
เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ยางพารา และพืชท้องถิ่น เช่น หวาย ต๋าว(ลูกชิด) ก๋ง(ดอก
หญ้าส้าหรับท้าไม้กวาด) รองลงมาร้อยละ 20 ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป
ทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่  
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 รายได้ 
 รายได้ของเกษตรกร ต้าบลดู่พงษ์ ส่วนใหญ่ได้มาจากผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่
มาจากผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ปศุสัตว์ เป็นหลัก และมีรายได้จากอาชีพเสริม เช่น การรับจ้าง 
(ส่วนใหญ่ไปรับจ้างต่างจังหวัด) และค้าขาย 
 1. ภาคเกษตรกรรม  พืช 20,500
 บาท/ครอบครัว/ปี 
      สัตว์ 7,000 
 บาท/ครอบครัว/ปี 
 2. นอกภาคเกษตรกรรม   20,000
 บาท/ครอบครัว/ปี 
   รวม      47,000 บาท/ครอบครัว/ปี 
 
 
 การถือครองที่ดิน 

 พ้ืนที่ป่าสงวน ประมาณร้อยละ 40  พ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ นส 3ก. ประมาณร้อยละ 30 และพ้ืนที่ สปก.
4-01 ประมาณร้อยละ 30 

 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 พ้ืนที่ที่มีความสูงลาดชันปลูกพืชไร่   เช่น 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวไร่ ถั่วเขียว และถั่วด้า  ที่
ราบปลูกข้าวนาปี  พืชผัก ยาสูบ หอม กระเทียม ถั่ว
เหลือง  ที่ราบลุ่มสองฝั่งล้าน้้ามวบปลูกไม้ผล  เช่น ,  
มะม่วง,ล้าไย,ลิ้นจี่,ส้มโอ,ส้มเขียวหวาน ฯลฯ  ที่ลาดเชิงเขา เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว  
ควาย 
 ในพ้ืนที่โครงการทั้งหมดจ้านวน  75,383.38 ไร่ประกอบด้วย การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค้า
ดังนี้ 
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 แหล่งเงินทุน 

 1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 2. สหกรณ์การเกษตร 
 3. กองทุนเงินล้าน 
 4. กองทุน กขคจ 
 5. แหล่งเงินทุนนอกระบบ 

6. เครือญาติ พ่อค้า นายทุน  
7.  เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน กลุ่มโรงสีข้าวกล้องเพ่ือ
สุขภาพ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มแปรรูปไม้กวาด กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติด
เชื้อ กลุ่มฌาปนกิจกิจสงเคราะห์ กลุ่มศิลปะพ้ืนบ้าน และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
 ข้าวนาด้า, ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์,ถั่วเหลือง, พืชผัก, ยาสูบ, ล้าไย, 
ลิ้นจี่, มะม่วง, ส้ม, ส้มโอ ฟัก และเสาวรส   
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ท ำกำรเกษตร จ ำนวน (ไร่) จ ำนวนร้อยละ 
นาข้าว 1,438.06 1.91 
พืชไร ่ 32,314.96 42.87 
ไม้ยืนตน้ (ไม้เศรษฐกิจ) 4,630.65 6.14 
ไม้ผล 1,608.98 2.13 
ไร่หมุนเวียน 14,729.87 19.54 
ป่าไมไ้ม่ผลัดใบ 15,228.82 20.29 
ป่าไมผ้ลัดใบ 3,208.69 4.26 
พื้นที่อยู่อาศัย 340.19 0.45 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,411.71 1.87 
พื้นที่แหล่งน้า้ 471.45 0.63 

รวม 75,383.38 100 
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 แหล่งท่องเที่ยว 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ พิธีกรรมสู่ขวัญ เลี้ยงผีต้นตระกูล เลี้ยงผีไร่ สู่ขวัญควาย
และท่องเที่ยวป่าชุมชน การย้อมผ้า การทอผ้า การอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านโป่งค า 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโป่งค าแบ่งเป็น 3 ด้านคือ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรมีความยากจน ผลผลิตต่้า ส้าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว มีต้นทุน
การผลิตสูง เนื่องจากการท้าการเกษตร โดยขาดความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม ท้าให้มีการใช้สารเคมีมาก ซึ่งท้าให้รายได้ของ
เกษตรกรลดลง และมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอย่างมาก อีกทั้งผลผลิตของเกษตรกรไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อท้าการเกษตรท้าให้ขาดอ้านาจในการต่อรอง 
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการให้ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่มีตลาด และ
ราคาดี โดยใช้สารเคมีน้อย และต้นทุนต่้า การปลูกไม้ยืนต้น ในพ้ืนที่ที่ได้วางแผนการใช้ที่ดินไว้แล้ว เพ่ือทดแทนการปลูก
ข้าวโพด ที่มีการใช้สารเคมีมาก จัดศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกร การส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรใน
ด้านต่างๆ และการจัดการผลผลิต และการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร 
 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนี้สินมากซึ่งเกิดจากการลงทุนด้านการเกษตรสูง 
และได้รับผลตอบแทนต่้า รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร และโรงเรียนขาดแคลนอาคาร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ในการศึกษา 
   ความต้องการ  ชุมชนแสดงความต้องการจัดการเพื่อน้าองค์ความรู้จากท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร ส้ารวจข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร และด้าน
นอกภาคการเกษตร ชุมชนต้องการที่จะร่วมมือในการลดค่าใช้จ่าย โดยการน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ รวมทั้ง
ต้องการการจัดระบบสวัสดิการต่างๆและการจัดหาแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่้า 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยพื้นฐาน 
   ปัญหา  หมู่บ้านโป่งค้ามีปัญหาเรื่องน้้าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากไม่มีระบบการกระจายน้้าที่ดี
พอ ส่วนพื้นที่การเกษตรประสบปัญหาเรื่องการแยกพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่การเกษตรไม่ชัดเจน รวมถึงพ้ืนที่มีอัตราการชะล้าง
พังทลายของดินสูงท้าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการแผ้วถางป่าเพ่ือเป็นที่ท้ากิน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
   ความต้องการ  ชุมชนต้องการให้มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้้า ระบบ
ชลประทาน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แยกพ้ืนที่ดินท้ากินและพ้ืนที่ป่าให้ชัดเจน มีการกระจายน้้าได้อย่างทั่วถึง การป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน และการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  ศักยภาพของพ้ืนที่ และการพัฒนา 
   พ้ืนที่บ้านโป่งค้ามีพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นหลากหลายชนิดสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ
ได้ เช่น ผักฮาก (ผักรด) ผักเชียงดา ผักง้วนหมู แก่นฝาง ขมิ้นด้า ไพลด้า ฮ่อสะพายควาย มีกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็ง เช่น 
กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน กลุ่มแปรรูป กลุ่มสมุนไพร กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มศิลปะพ้ืนบ้าน และกลุ่มออมทรัพย์ มีผู้น้าที่เข้มแข็งและเสียสละเพ่ืองานชุมชน มีศูนย์การเรียนรู้โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงอยู่ในชุมชนเป็นสถานที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้เอาเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน
ในพ้ืนที่และบุคคลภายนอกพ้ืนที่ที่สนใจ การคมนาคมสะดวกใกล้ตัวเมืองจังหวัดน่าน โดยมีระยะทาง 35 กิโลเมตร 
เกษตรกรมีประสบการณ์ในด้านการเกษตรสามารถต่อยอดองค์ความรู้ของเกษตรกรให้เกิดการพัฒนา 
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   เกษตรกรบ้านโป่งค้า เป็นเกษตรกรที่มีความขยันขันแข็ง มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐในการที่จะปรับปรุง และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งผู้น้าชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะเป็นก้าลังส้าคัญที่จะ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้บ้านโป่งค้า เป็นหมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ท้าให้
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีให้ความส้าคัญ และต้องการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการให้หมู่บ้านโป่งค้า เป็นหมู่บ้านน้าร่องใน
หลายๆ โครงการ 
 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายชวลิต  สุทธเขตธ์  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้้าน่าน 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 
     ลุ่มน้้าน่าน 
 นายวุฒิพงษ์  แก้วยศ  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค้า 
 นายภูริทัต  จุลหงษ์  เจ้าหน้าที่โครการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค้า 

นางสาวพรรณนิดา  อรุณดี เจ้าหน้าที่โครการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค้า 
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ค ำส่ังจังหวดัน่ำน 

ที ่ 1936/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท ำงำนประสำนงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรหลวง 

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

 

 สืบเน่ืองจากท่ี  หม่อมเจา้ภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  ไดเ้สด็จมารับทราบขอ้มูล
และสถานการณ์การด าเนินโครงการส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ส่งเสริมการปลูกหญา้
แฝก)  ในพื้นท่ีเป้าหมายน าร่อง  3  พื้นท่ีของจงัหวดัน่าน  คือ  ต าบลสะเนียน  อ าเภอเมือง  ต าบลดู่พงษ ์ อ าเภอสันติสุข  
และต าบลผาทอง  อ าเภอท่าวงัผา  เพื่อพิจารณารับไวเ้ป็นพื้นท่ีภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง  เม่ือวนัท่ี  22 – 
23  มิถุนายน  2549  และวนัท่ี  1  กรกฎาคม  2549  พร้อมกบัมีรับสั่งวา่ยงัคงมีงานท่ีตอ้งท าอีกมากส าหรับเร่ืองน้ี  นั้น 

 เพื่อให้การด าเนินโครงการดงักล่าว  บรรลุวตัถุประสงค์และมีการพฒันาตามแนวทางของโครงการ
หลวงอยา่งต่อเน่ือง  จึงแต่งตั้งคณะท างานประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการหลวง  ดงัน้ี 

1. ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน     ประธานคณะท างาน 
2. รองผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน (2)    รองประธานคณะท างาน 
3. ปลดัจงัหวดัน่าน     คณะท างาน 
4. นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน   คณะท างาน 
5. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน่าน   คณะท างาน 
6. ผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกน่าน   คณะท างาน 
7. ผูบ้งัคบัการหน่วยพฒันาการเคล่ือนท่ี  31   คณะท างาน 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน  คณะท างาน 
9. เกษตรจงัหวดัน่าน     คณะท างาน 
10. ปศุสัตวจ์งัหวดัน่าน     คณะท างาน 
11. สหกรณ์จงัหวดัน่าน     คณะท างาน 
12. ประมงจงัหวดัน่าน     คณะท างาน 
13. หวัหนา้สถานีประมงน ้าจืดจงัหวดัน่าน   คณะท างาน 
14. หวัหนา้สถานีพฒันาท่ีดิน เขต 7    คณะท างาน 
15. หวัหนา้สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัน่าน   คณะท างาน 
16. หวัหนา้โครงการชลประทานน่าน   คณะท างาน 
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17. ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพจงัหวดัน่าน (พืชสวน) คณะท างาน 
18. ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัจงัหวดัน่าน   คณะท างาน 
19. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัน่าน  คณะท างาน 
20. รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาน่าน คณะท างาน 
21. พฒันาการจงัหวดัน่าน      คณะท างาน 
22. ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัน่าน      คณะท างาน 
23. หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัน่าน     คณะท างาน 
24. นายอ าเภอเมืองน่าน      คณะท างาน 
25. นายอ าเภอสันติสุข      คณะท างาน 
26. นายอ าเภอท่าวงัผา      คณะท างาน 
27. นายอ าเภอสองแคว      คณะท างาน 
28. ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาสังคม หน่วยท่ี  25  จงัหวดัน่าน  คณะท างาน 
29. ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัน่าน  คณะท างาน 
30. คุมประพฤติจงัหวดัน่าน     คณะท างาน 
31. นายธนู  ผลบุญ      คณะท างาน 
32. เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัน่าน     คณะท างาน 
33. หวัหนา้ฝ่ายประสานงานและบริหารงานทัว่ไป    คณะท างาน 
 ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัน่าน   

 
ใหค้ณะท างานมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี  

1. ประสานและติดตามผลการด าเนินงานพฒันาตามแนวทางโครงการหลวงทุกกิจกรรมให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

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

ที ่ 2040/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท ำงำนประสำนงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรหลวง (เพิ่มเติม) 

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

สืบเน่ืองจากท่ีหม่อมเจา้ภีศเดช  รัชนี  องคป์ระธานมูลนิธิโครงการหลวงไดเ้สด็จมารับทราบขอ้มูลและ
สถานการณ์การด าเนินโครงการส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  (ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก)  ใน
พื้นท่ีเป้าหมายน าร่อง  3  พื้นท่ี  ของจงัหวดัน่าน  คือ  ต าบลสะเนียน  อ าเภอเมือง ต าบลดู่พงษ ์ อ าเภอสันติสุข  และต าบล
ผาทอง  อ าเภอท่าวงัผา  เพื่อพิจารณารับไวเ้ป็นพื้นท่ีภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง  เม่ือวนัท่ี  22 – 23  
มิถุนายน  2549  และวนัท่ี  1  กรกฎาคม  2549  พร้อมกบัมีรับสั่งว่ายงัคงมีงานท่ีตอ้งท าอีกมากส าหรับเร่ืองน้ี  และ
จงัหวดัได้มีค  าสั่งท่ี  1936/2549  ลงวนัท่ี  27  ตุลาคม  2549  แต่งตั้งคณะบุคคล  จ  านวน  33  ราย  เป็นคณะท างาน
ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการหลวง  เพื่อสนองรับสั่งท่ีตอ้งท างานท่ีจะมีข้ึนอีกมากในอนาคต 

จากการประชุมของคณะท างานฯ คร้ังท่ี  1/2549  เม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2549  ณ  ห้องประชุมสาลา
กลางจงัหวดัน่าน  ท่ีประชุมเห็นชอบใหเ้พิ่มคณะท างานฯ ใหค้รอบคลุม  ดงันั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามมติท่ี
ประชุม  จงัหวดัน่านจึงแต่งตั้งคณะท างานประสานงานและติดตามผล                   การด าเนินงานโครงการหลวง 
(เพิ่มเติม)  ดงัน้ี 

4. ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัน่าน   คณะท างาน 

5. นายวชิยั  ปัตถมสิงหไชย    คณะท างาน/ผูช่้วยเลขานุการ 

ให้คณะท างานฯ ท่ีเพิ่มเติมดงักล่าว  มีบทบาทและหน้าท่ีตามค าสั่งจงัหวดัน่านท่ี  1936/2549  ลงวนัท่ี  
27  ตุลาคม  2549  ทุกประการ 

  

สั่ง ณ วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2549 

 

        (นายปริญญา  ปานทอง) 

         ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน 
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ค าสั่งอ าเภอสันติสุข 

ท่ี 213/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานระดบัหมู่บา้นและอ าเภอ  เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการหลวง   

อ าเภอสันติสุข  จงัหวดัน่าน 

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

 

ตามท่ีหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  ทรงรับหมู่บ้านโป่งค า หมู่ท่ี  5  
ต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน  ไวเ้ป็นหมู่บา้นภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง  ภายหลงัการเดินทาง
ตรวจเยีย่มพื้นท่ีขององคป์ระธานมูลนิธิฯ ท่ีหมู่บา้นโป่งค า รวม  2  คร้ัง (23  มิถุนายน และ 1  กรกฎาคม  2549)  นั้น 

อ าเภอสันติสุข  ไดน้ดัประชุมหารือผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพฒันาตามแนวทางของ
โครงการหลวงข้ึนเม่ือวนัท่ี  28  กรกฎาคม  2549 ณ วดัโป่งค า  ซ่ึงท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของ
นายอ าเภอสันติสุข (นายวิชยั  ลือวรรณ)  ท่ีเสนอให้มีการตั้งคณะท างานฯ เพื่อดูแลเร่ืองดงักล่าวเป็น  3  ระดบั  คือ  
ระดบัหมู่บา้น (ชุมชน)   ระดบัอ าเภอ  และระดบัจงัหวดั  ส าหรับคณะท างานฯ ระดบัจงัหวดัให้เป็นความรับผิดชอบ
ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัน่านในการพิจารณาตวับุคคล  ส่วนระดบัหมู่บา้นและระดบัอ าเภอให้ถือ
ปฏิบติัตามค าสั่ง  ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะท างานระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการด า เนินงานโครงการหลวง  อ า เภอสันติสุข  
ประกอบดว้ย 

1.1 พระอธิการสมคิด  จารณธมัโม   เจา้คณะต าบลดู่พงษ ์ ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
1.2 นายแทน    จนัอน้   
 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่พงษ ์   ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
1.3 นายทอง  บงัเมฆ   

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่พงษ ์  ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
1.4 นายผจญ  พงัยะ   

 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่พงษ ์ ประธานคณะท างาน 
1.5 นายชาญ  พงัยะ  ผูใ้หญ่บา้นโป่งค า ประธานคณะท างาน 
1.6 นายประยรู  ค ามาวงศ ์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นโป่งค า รองประธานคณะท างาน 
1.7 นายสาคร  จนัอน้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นโป่งค า รองประธานคณะท างาน 
1.8 นายเฉลิมพล ค าต้ี     คณะท างาน 
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1.9 นายเหรียญ บงัเมฆ     คณะท างาน 
1.10 นายพุฒ แสนจนัทร์    คณะท างาน 
1.11 นายแดง พงัยะ     คณะท างาน 
1.12 นายเลิศ จนัทร์อน้    คณะท างาน 
1.13 นายเดช งว้นกนัทะ    คณะท างาน 
1.14 นายเปล่ียน เบา้พรม     คณะท างาน 
1.15 นายสมคิด อิทธิรักษ ์    คณะท างาน 
1.16 นายแดง ปันทองมา    คณะท างาน 
1.17 นายเหรียญ อิทธิรักษ ์    คณะท างาน 
1.18 นายบุญชุม ไชยอกัษร    คณะท างาน 
1.19 นายนวล ค าต๋ี     คณะท างาน 
1.20 นายกล่ิน กนัทะสีมา    คณะท างาน 
1.21 นายต่วน จนัอน้     คณะท างาน 
1.22 นายอุด๊ ค ายาน     คณะท างาน 
1.23 นายสี บงัเมฆ     คณะท างาน 
1.24 นายพุฒ พงัยะ     คณะท างาน 
1.25 นายส่น พรมค าอา้ย    คณะท างาน 
1.26 นายวเิชียร ค าตัน๋     คณะท างาน 
1.27 นายเลิศ บงัเมฆ     คณะท างาน 
1.28 นายสวสัด์ิ บงัเมฆ     คณะท างาน 
1.29 นายถนอม อินตะ๊พนัธ์    คณะท างาน 
1.30 นายสุวศิลป์ อินตะ๊พนัธ์  ผูป้ระสานงานโครงการหลวง  เลขานุการคณะท างาน 

บทบาทหนา้ท่ี 
1) จดัเตรียมความพร้อมของหมู่บา้นในทุกดา้นและเสริมสร้างความเขา้ใจให้ประชาชนในหมู่บา้นไดใ้ห้

ความร่วมมือต่อการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางพฒันาของโครงการหลวง 
2) ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะท างานแต่ละฝ่ายท่ีหมู่บา้นโป่งค าไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
3) ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัคณะท างานฯ ระดบัอ าเภอ 
4) พิจารณาหรือบริหารจดัการทรัพยากรท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนภายใตโ้ครงการหลวงก่อประโยชน์สูงสุดกบั

ประชาชนพื้นท่ีโครงการ  และบูรณาการงานในพื้นท่ีใหส้ามารถท างานร่วมกนัไดใ้นลกัษณะองคร์วม 
5) ใหค้วามร่วมมือและร่วมปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือไดรั้บมอบหมาย 

2.  คณะท างานระดบัอ าเภอ  เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการหลวงอ าเภอสันติสุข  ประกอบดว้ย 
 นายวชิยั   ลือวรรณ     นายอ าเภอสันติสุข  ประธานคณะท างานนายพงษศิ์ลป์   ผาลา   

 ปลดัอ าเภอหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานปกครอง  รองประธาน 
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 หวัหนา้ส่วนราชการในอ าเภอสันติสุขทุกส่วนราชการ  คณะท างาน 
 ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

 สาขาอ าเภอสันติสุข    คณะท างาน 
 ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรสันติสุขจ ากดั   คณะท างาน 
 นายชาญ   พงัจนัตา ผูใ้หญ่บา้นโป่งค า   คณะท างาน 
 นางจิราวรรณ   เมธา  

 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่พงษ ์  คณะท างาน 
 สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน)  คณะท างาน  
 นายสนิท  ปัญญาวงศ ์ เกษตรอ าเภอสันติสุข   คณะท างานและเลขานุการ 
 นางสาวธิติกมล  สุขเยน็  

 ปลดัอ าเภอรับผิดชอบต าบลดู่พงษ ์   คณะท างานและ 
        ผูช่้วยเลขานุการ 

 นายประเสริฐ  อามาตย ์   
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ ต าบลดู่พงษ ์  ท่ีปรึกษาคณะท างาน 

 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกต าบล   ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
 ก านนัทุกต าบล      ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
 เจา้อธิการสมคิด  จารณธมโม  เจา้คณะต าบลดู่พงษ ์  ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
 หวัหนา้ส่วนราชการสังกดักระทรวงเกษตรฯ   

 ระดบัจงัหวดัทุกส่วนราชการ    ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
 

บทบาทหนา้ท่ี 
1) ก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพฒันาตามแนวทางโครงการหลวงทุกกิจกรรมให้บรรลุผล

ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
2) ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัคณะท างานฯ ระดบัหมู่บา้นและระดบัจงัหวดั 
3) ออกตรวจเยีย่มการด าเนินกิจกรรมในระดบัพื้นท่ีโครงการทุกระยะและต่อเน่ือง 
4) จดัและเขา้ร่วมประชุมคณะท างานฯ ระดบัอ าเภอเป็นประจ าและต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย  2  เดือนต่อคร้ัง  

พร้อมรายงานผลการประชุมใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัน่านและประธานมูลนิธิโครงการหลวงทุกคร้ัง 
5) บทบาทและหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือไดรั้บมอบหมาย 

 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นต่อไป 
    
   สั่ง ณ วนัท่ี  19  กนัยายน  2549 
 

     (นายวชิยั  ลือวรรณ) 
       นายอ าเภอสันติสุข 



222 
 

 
 

 
 

ค าสั่งอ าเภอสันติสุข 
ท่ี 295/2550 

เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 
--------------------------------------------------------- 

 

จากผลส าเร็จของโครงการหลวงท่ีด าเนินงานในการพฒันาอาชีพความเป็นอยูข่องชาวเขา  ลดการปลูกพืชเสพ
ติดและฟ้ืนฟุสภาพป่าตน้น ้ าล าธาร  สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากโครงการหลวงจึงมุ่งขยาย
ผลส าเร็จของโครงการหลวงสู่ชนบทบนพื้นท่ีสูงอ่ืนๆ ท่ียงัมีสภาพเศรษฐกิจท่ียากจน เพื่อแกไ้ขปัญหาในระดบัพื้นท่ี
ตามยุทธศาสตร์ของจงัหวดัและประเทศ  โดยน าต้นแบบการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโครงการหลวงไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาพของสังคม ทอ้งถ่ิน  และส่ิงแวดลอ้ม สร้างเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุน้
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัและพฒันาขีดความสามารถของชุมชนในพื้นท่ี อ าเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน  

 

ดงันั้น เพื่อให้เกิดการประสานงานและการปฏิบติังานในพื้นท่ีเป้าหมายเป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน  เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างกวา้งขวางและเกิดผลดียิ่งข้ึน  จึงแต่งตั้งคณะท างานโครงการขยายผล
โครงการหลวงวงัไผ ่  อ าเภอสันติสุข  จงัหวดัน่าน  โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

 1. พระครูสุจิณนนัทกิจ (จารณธมโม)    ท่ีปรึกษา 
2. นายอ าเภอสันติสุข      ประธานคณะท างาน 
3. ปลดัอ าเภอหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานปกครอง   รองประธานคณะท างาน 
4. เกษตรอ าเภอสันติสุข      คณะท างาน 
5. พฒันาการอ าเภอสันติสุข     คณะท างาน 
6. สาธารณสุขอ าเภอสันติสุข     คณะท างาน 
7. ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอสันติสุข คณะท างาน 
8. ปศุสัตวอ์  าเภอสันติสุข      คณะท างาน 
9. เจา้หนา้ท่ีส านกังานชลประทาน จงัหวดัน่าน   คณะท างาน 
   ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข 
10. เจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัน่าน    คณะท างาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข 
11. เจา้หนา้ท่ีส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 7     คณะท างาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข 
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12. เจา้หนา้ท่ีส านกังานปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัน่าน   คณะท างาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข 
13. เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี 25   คณะท างาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข 
14. เจา้หนา้ท่ีส านกังานสหกรณ์จงัหวดัน่าน   คณะท างาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข 
15. เจา้หนา้ท่ีส านกังานประมงจงัหวดัน่าน    คณะท างาน 
     ผูรั้บผดิชอบพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข 
16. ประธานเครือข่ายทรัพยากรและเกษตรย ัง่ยนืจงัหวดัน่าน  คณะท างาน 
17. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพงษ ์     คณะท างาน 
18. หวัหนา้หน่วยบริการป่าไมอ้ าเภอสันติสุข   คณะท างาน 
19. หวัหนา้หน่วยจดัการตน้น ้าในพื้นท่ี    คณะท างาน 
20. ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  คณะท างาน 
21. ประธานมูลนิฮกัเมืองน่าน     คณะท างาน 
22. ก านนัทุกต าบล      คณะท างาน 
23. เจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัละพฒันาพื้นท่ีสูง    คณะท างานและเลขานุการ 
24. ปลดัอ าเภองานส านกังานอ าเภอสันติสุข   คณะท างานและเลขานุการ 
25. ผูอ้  านวยการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยตี  าบลพงษ ์ ต าบลดู่พงษ ์ คณะท างานแลผูช่้วยเลขานุการ 
26. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลพงษ ์ ต าบลดู่พงษ ์  คณะท างานแลผูช่้วยเลขานุการ 

ใหมี้อ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
1. จดัท าแผนงานโครงการและแผนปฏิบติังานปะจ าปีของโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า  อ าเภอ

สันติสุข จงัหวดัน่าน 
2. ด าเนินการต่างๆ ในงานพฒันาใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการและแผนประจ าปีท่ีไดก้  าหนดไว ้
3. ติดตามรายงานความกา้วหนา้ ผลการปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา

เพื่อการพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ย ัง่ยนื 
4. ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน

ทั้งนั้นตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

สั่ง ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
 

                                             (นายอภิชาต  ชุ่มเช้ือ) 
                                                นายอ าเภอสันติสุข 


