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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้ทสี่ ูงแบบโครงการหลวงแม่จริม
ตาบลแม่จริม อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการการพัฒนาหมู่บ้านตอง บ้านตองเจริญราษฎร์ บ้านนาหมัน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จ
ริม อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้มีหนังสือที่ พิเศษ/2551 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงประธานมูลนิธิโครงการ
หลวง เพื่อขอรับการสนับสนุนเป็น พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงหลวง เนื่องจากมีปัญหาประชาชนหันมาทาไร่
ข้าวโพดเพิ่มมากขึ้น มีการลักลอบตัดไม้ทาลายป่าและมีการใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นโดยเบื้องต้นได้มีการ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่ทาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้านแล้ว เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นจึงขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าว ซึ่งต่อมาทางมูลนิธิ
โครงการหลวง ได้มอบหมายให้ สถาบั นวิจั ยและพัฒ นาพื้นที่สูง ได้เข้ามาช่ว ยเหลือราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยจัดตั้ง
โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยใช้ชื่อว่า โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ปัจจุบันได้ขยายเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ออกไปอีก 3 หมู่บ้าน คือ บ้านบอน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่าย หมู่ที่ 2 และบ้านก้อ หมู่ที่ 3 รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งตาบลแม่จริม

ภาพโดยทั่วไป
ขนาดและที่ตั้ง
การพิจารณาพื้นทีไ่ ด้ใช้พื้นที่ลุ่มน้าเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์พื้นที่ซง่ึ พื้นที่ลุ่มน้าย่อยที่ครอบพื้นที่หมู่บ้านทั้ง 3
หมู่บ้านได้แก่ บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 บ้านตอง หมู่
ที่ 5 และบ้านตองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตาบล
แม่จริม อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน คือลุ่มน้า
มวบ มีพื้นที่ 52.631 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 31,445.79 ไร่ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติ ด ต่ อ กั บ พื้ น ที่ บ้ า น
ปางช้ า ง บ้ า นขุ น น้ า
ส น า น ต า บ ล พ ง ษ์
อ า เ ภ อ สั น ติ สุ ข
จังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับพื้นที่บ้านก้อ
ตาบลแม่จริม อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับดอยม่อนผีตาย ตาบลแม่จริม อาเภอแม่จริม และตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่บ้านห้วยผึ้ง ตาบลแม่จริม อาเภอแม่จริม และตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน
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ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง มีพื้นที่ราบเล็กน้อย มีลาน้าไหลผ่าน 3 สายคือแม่น้าแม่จริม ลา
น้ามวบและลาน้าว้า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแต่สภาพถูกบุกรุกทาลายเป็น
จานวนมากเนื่องจากเพื่อนาไปเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ
277-450 เมตรจากระดับน้าทะเล
ปานกลาง

ลักษณะดิน
ลุ่ ม น้ า ม ว บ มี ก า ร
จาแนกพื้นที่ตามกลุ่มชุดดินหลัก ๆ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 3, 6, 33, 59 และ62 ดังตาราง
ตาราง 5 กลุ่มชุดดิน พื้นที่ลุ่มน้ามวบ
พื้นที่
กลุ่มชุดดิน
ร้อยละ
ตารางกิโลเมตร
ไร่
0.76
474.84
2.89
กลุ่มชุดดิน 3
0.65
405.36
2.46
กลุ่มชุดดิน 6
0.67
417.51
2.54
กลุ่มชุดดิน 33
กลุ่มชุดดิน 59
กลุ่มชุดดิน 62
รวม

1.94
22.29
26.31

1,215.43
13,932.65
16,445.79

กลุ่มชุดดินดิน 3 เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทา
เข้ม สีน้าตาลปนเทาเข้ม ดินล่าง เป็นสีเทาหรือน้าตาลอ่อน ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างปริมาณ 5.5-6.5
กลุ่มชุดดินดิน 6 เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดิน
ล่างมีสีน้าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้าตาลหรือสีแดงตลอดชั้นดิน
บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าหรือ
ค่อนข้างต่า pH 4.5-5.5

7.39
84.72
100.00
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กลุ่มชุดดินดิน 33 เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้าตาลหรือสีน้าตาลปนแดง บางแห่ง ในดินล่าง
ลึก ๆ มีจุดประสีเทาและน้าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า
กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ดิ น 59 มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ต าม
ธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมี pH ประมาณ 6.5-7.5 ดิน
มีการผสมของดินหลายชนิด ซึ่งเกิดจากตะกอนลาน้าพัดพา
มาทับถมกัน พบบริเวณที่ราบลุ่ม หรือบริเวณพื้นล่างของหุบ
เขา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ มีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึง
เลว มีลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เนื้อดิน สีดิน ความ
ลึ ก ของดิ น ปฏิ กิ ริ ย าดิ น ตลอดจนสมอุ ด มสมบู ร ณ์ ต าม
ธรรมชาติไม่แน่นอขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดิน
กลุ่มชุดดินดิน 62 ดินนี้ป ระกอบด้วยพื้นที่ภูเขา
ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 % ดินที่พบในบริเวณดังกล่าว
นี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกาเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่
กระจัดกระจาย
การชะล้างพังทลายของดิน
ระดับการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ามวบ มีระดับการชะล้างพังทลายของดินสาหรับพื้นที่ราบ คิดเป็น
ร้อยละ 11.77 ของพื้นที่ ได้แก่ ระดับ 1, 2, 3, 5 และมีระดับการชะล้างพังทลายสาหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ
88.33 ของพื้นที่ ได้แก่ ระดับ H1, H2, H3, H4, H5 ดังตาราง
ตาราง 6 การชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่ลุ่มน้ามวบ
การชะล้างพังทลายของ
ดิน
1
2
3
5
H1
H2
H3
H4
H5

คาอธิบาย

น้อยมาก (ที่ราบ)
น้อย (ที่ราบ)
ปานกลาง (ที่ราบ)
รุนแรงมาก (ที่ราบ)
น้อยมาก (ที่สูง)
น้อย (ที่สูง)
ปานกลาง (ที่สูง)
รุนแรง (ที่สูง)
รุนแรงมาก (ที่สูง)
รวม

พื้นที่
ตารางกิโลเมตร

ไร่

0.74
0.21
1.46
0.70
2.61
7.75
0.22
0.84
11.80
26.31

459.85
128.28
910.40
437.47
1,629.89
4,843.38
139.45
522.41
7,374.66
16,445.79

ร้อยละ
2.80
0.78
5.54
2.66
9.91
29.45
0.85
3.18
44.84
100.00
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ลุ่มน้ามวบ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ตุลาคม มีฝนตกชุก
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ ในเดือนธันวาคม - มกราคม จะมี
อากาศหนาวจัด เฉลี่ ยประมาณ 10 องศา
เซลเซียส
- ฤดูร้ อน ระหว่างเดือนมีน าคม เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30 องศา
เซลเซียส กลางคืนโดยเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส

แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จ
ริม
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าผิวดินที่สาคัญในพื้นที่ลุ่มน้ามวบ ได้แก่
1. น้ามวบ มีต้นกาเนิดอยู่ที่ดอยม่อนผีตายทางทิศตะวันออก
ของพื้น ที่ มีทิศการไหลไปยั งทิ ศตะวัน ตก ไหลลงสู่ อ่างเก็บน้ า และไหลผ่ า น
หมู่บ้านตอง แล้วไหลวกขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
2. ห้วยหมัน เป็นลาน้าสาขาของน้ามวบ มีต้นกาเนิดจากภูเขา
ทางทิศออกเฉียงใต้ของพื้นที่
มิ ท ศ การ ไหล ไปท างทิ ศ
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ผ่ า นบ้ า น
นาหมัน ก่อนไหลลงสู่น้ามวบ
3. อ่างเก็บน้าห้วยปรุง เป็นอ่างเก็บน้าจากลาห้วย
เพื่อใช้ในการเกษตร อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านฝาย หมู่ 2
4. ฝายทดน้าขนาดเล็ก จานวน 2 แห่ง คือฝายก้อ
หลวง อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านก้อ และฝายบ้านก้อ อยู่ทาง
ทิศเหนือ
ของหมู่บ้านก้อ
5. สระน้าสาธารณะผิวดิน 3 แห่ง
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แหล่งน้าที่ก่อสร้าง
ฝาย มี 3 แห่ง ฝายบ้านตอง , ฝายบ้านก้อและฝายบ้านตอง
เจริญราษฎร์
บ่อน้าตื้น 107 บ่อ
บ่อโยค 9 บ่อ
อ่างเก็บน้ามวบ ตั้งอยู่ที่บ้านตองเจริญราษฎร์
ประปาภูเขา 4 แห่ง
ประปาบาดาล 1 แห่ง

ป่าไม้
1 อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ามวบ ตั้งอยู่เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 17.34 ตารางกิโลเมตร
หรือ 10,834.83 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.88 ของพื้นที่ลุ่ม
น้า
2 ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ามวบ อยู่
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้าน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
มีพื้นที่ 24.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,389.52 ไร่ คิด
เป็น ร้อยละ 93.58 ของพื้นที่ทั้งหมดโดยการจาแนกเขต
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่ งชาติเป็นพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ 20.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,855.53 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 78.17 เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 4.05 ไร่ หรือ
2,533.99 ไร่

การคมนาคม
การคมนาคม เป็นถนนลาดยางเข้าถึงทั้ง 3 หมู่บ้าน ถนนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้
ไผ่ ขนาดความกว้าง 4 เมตรโดยมีระยะทางห่างจากตัว
อาเภอเมืองน่าน 42 กิโลเมตร และห่างจากตัวอาเภอสันติสุข
20 กิโลเมตร สามารถใช้เดินทางได้สะดวกตลอดปี
ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงแม่จริม ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 25 นาที
(ระยะทาง 382 กิโลเมตร)
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โครงสร้างพื้นฐาน
หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน น้าประปา
ใช้ระบบประปาภูเขาทุกครัวเรือน โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 3 ตู้ มีวัด จานวน 3 แห่ง ได้แก่ วันบ้านนาหมัน วัดบ้าน
ตอง และวัดบ้านก้อร้านค้าภายในชุมชนเป็นร้านค้าปลีกเครื่องอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก มีจานวน 18 ร้าน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแม่จริม มีจานน 6 หมู่บ้าน มีจานวนครัวเรือน
587 ครัวเรือน และมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 2,325 ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นคนเมือง
บ้าน

หมู่ที่

นาหมัน
ตอง
ตองเจริญราษฎร์
บอน
ฝาย
ก้อ

4
5
6
1
2
3
รวม

จานวน
ครัวเรือน
103
116
106
112
91
59

จานวน
ประชากร
450
438
427
450
333
227

587

2,325
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ผู้นาชุมชน
นายสมเด็จ
นายเร็ว
นายวรอัฐ

วงค์พุทธคา
เทพอินทร์
จิตวิชา

กานันตาบลแม่จริม
ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาหมัน หมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้านบ้านตอง หมู่ที่ 5

การศึกษา
มีโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงรียนบ้านตอง มีบุคลากร 17 คน นักเรียน 117 คน และ โรงเรียนบ้านก้อ มี
บุคลากร 19 คน นักเรียน 156 คน (หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2555) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาหมัน ศูนย์เด็กเล็กบ้านตอง และศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านฝาย

การสาธารณสุข
มีสถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 แห่ง คือ
สถานีอนามัยบ้านตอง และสถานีอนามัยบ้านก้อ
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2 แห่ง

การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตร ทาไร่ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง) ทานา ทา
สวน (ลาไย ลิ้นจี่) ทาสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และอาชีพนอกภาคการเกษตรได้แก่ หัตถกรรม
จักสานหวาย และทาไม้กวาดดอกหญ้า

231

รายได้
รายได้ของประชากรในพื้นที่
บ้านนาหมันประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 25,000-30,000 บาทต่อปี โดยมีอาชีพหลักคือ
เกษตรกรรม ร้อยละ 85 อาชีพรองคือ รับจ้าง ร้อยละ 10 ค้าขาย ร้อยละ 3 และรับราชการ ร้อยละ 2
การประกอบอาชีพ การเกษตรของประชาชนโดยทั่ว ไปคื อ การปลู ก
ข้าวโพด,ข้าวนาดาและข้าวไร่
บ้านตองประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ
25,000-30,000 บาทต่อปี โดยมีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ร้อยละ
85 อาชีพรองคือ รับจ้างร้อยละ 10 ค้าขายร้อยละ 3 และรับราชการ
ร้อยละ 2 การประกอบอาชีพการเกษตรของประชาชนโดยทั่วไป คือ
ข้าวนาดา, ข้าวโพด, ข้าวไร่, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสงและไม้ผล เช่น ลาไย,
ลิ้นจี่
บ้านตองเจริญราษฎร์
ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ ครัวเรือนละ 25,00030,000 บาทต่อปี โดยมีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ร้อยละ 85 อาชีพ
รองคือ รับจ้างร้อยละ 10 ค้าขายร้อยละ 3 และรับราชการร้อยละ 2
การประกอบอาชีพการเกษตรของประชาชนโดยทั่วไปคือ ข้าวโพด, ข้าวไร่
และพืชผักสวนครัว โดยมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม
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การถือครองที่ดิน
พื้นที่ทากินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ส่วนพื้นที่ สปก. มีอยู่ประมาณ
20 เปอร์เซ็นต์

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
บ้านนาหมันประชาชนใช้พื้นที่ทาการเกษตร ประมาณ
3,300 ไร่ ในการปลูกข้าวโพด ข้าวนาดา และข้าวไร่ และพืช
อื่นๆ เช่น หม่อน , ยางพารา และสัก เป็นต้น
บ้านตองประชาชนใช้พื้นที่ทาการเกษตร ประมาณ
3,000ไร่ ในการปลูกข้าวนาดา , ข้าวโพด , ถั่วเหลือง , ถั่วลิสง
และไม้ผล เช่น ลาไย ลิ้นจี่ เป็นต้น
บ้านตองเจริญราษฎร์ประชาชนใช้พื้นที่ทา
การเกษตร ประมาณ 2,800ไร่ ในการปลูกข้าวโพด ,
ข้าวไร่ , พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว และกระบือ
และหัตถกรรม

แหล่งเงินทุน
-

กองทุนหมู่บ้าน
กขคจ.
ออมทรัพย์หมู่บ้าน
ธนาคารออมสิน
ธกส.
สหกรณ์การเกษตร

การรวมกลุ่มของเกษตรกร
บ้านตองมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆได้แก่
- กลุ่มอาชีพ จานวน 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มทานมถั่วเหลือง
กลุ่มทาแหนม กลุ่มทอผ้า และกลุ่มเทียนไข
- กลุ่มสังคม จานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกขคจ
และกลุ่มแม่บ้าน
- กลุ่มอาสาสมัคร จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ อปพร. อสม. และกลุ่มพลังแผ่นดิน
- กลุ่มเยาวชน จานวน 1 กลุม่ คือ กลุ่มเยาวชนบ้านตอง

233

ผลผลิตทางการเกษตร
การปลูกข้าวโพด, ข้าวนาดา, ข้าวไร่, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, พืชผักสวนครัว และไม้ผล เช่น ลาไย, ลิ้นจี่ โดยมีการ
เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม

แหล่งท่องเที่ยว
- อ่างเก็บน้าบ้านตอง
- เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านแม่จ
ริม
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหาของชุมชน
1. แหล่งน้าสาหรับการเกษตรไม่
พอเพียงในฤดูแล้ง
2. มีการพังทลายของหน้าดิน และดินเสื่อม
3. ไม่มีอาชีพหลากหลาย
4. ราษฎรย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างในเมือง
5. มีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรค่อนข้างสูง
6. ต้นทุนในการทาการเกษตรเชิงเดี่ยวสูง
7. หนี้สินในครัวเรือนสูง
8. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
ความต้องการของชุมชน
1. พัฒนาแหล่งน้า (ห้วยมวบ) โดยการขุดลอกตะกอน ทาฝายชะลอน้าและระบบการกระจ่าย
น้าอ่างน้าปรุงเพื่อการเกษตร
2. ความรู้ทางวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์
3. พัฒนาอาชีพให้มีอาชีพที่หลากหลาย
4. พืชทดแทน (ข้าวโพด) ที่ราคาดีและมีตลาดรองรับที่แน่นอน
5. ลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
2. ปัญหาเรื่องภาระหนี้สิน

ผู้ปฏิบัติงาน
นายชวลิต สุทธเขตธ์
นายอานนท์ ยอดญาติไทย
นายมนัส กุณนา
นางสาวนงลักษณ์ ไชยมงคล

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าน่าน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม
ลุ่มน้าน่าน
นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม

