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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงขุนสถาน 
ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 
ประวัติความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้มีหนังสือที่ นน 51003/2751 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ถึง
ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือขอรับการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่บ้านแสนสุขหมู่ที่ 9 ต าบล
สันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพ่ือท าการเกษตร และไม่มีระบบการ

อนุรักษ์ดินและน้ าท าให้เกิดการชะ
ล้างพังทลายของดิน เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ขอรับ
การสนับสนุนมายังมูลนิธิโครงการ
หลวงเพ่ือสนับสนุนให้เป็นโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงในเขตพ้ืนที่
จังหวัดน่าน แต่เนื่องจากหมู่บ้านที่
ขอเข้าร่วม คือ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 
9 มีขอบเขตไม่ชัดเจน โดยเป็น
หมู่บ้านที่แยกมาจากบ้านขุนสถาน 
หมู่ที่  3 ราษฎรเป็นเผ่าม้ง เป็น
เครือญาติและมีพ้ืนที่การเกษตร
กร ะจ าย อยู่ ใ น เ ข ตข อ ง ทั้ ง  2 
หมู่บ้าน อ าเภอนาน้อย จึงได้มี
หนังสือที่ นน.0217.1/2320 ลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 แจ้ง

ขอให้ทั้ง 2 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการหลวง 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าไปส ารวจพื้นที่จ านวน 2 ครั้งคือ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โดยนายธีรศักดิ์  วรรณวิจิตร ผู้อ านวยการโครงการขยายผล
โครงการหลวงได้เข้าส ารวจพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับนายอ าเภอนาน้อยและคณะ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนต ายลสันทะ ก านันต าบลสันทะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนสถาน  หัวหน้าฝ่าย
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี น.4 (ขุนสถาน) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เขต
อ าเภอนาน้อย  ในการตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ของหมู่บ้าน เนื่องจากขอบเขตพ้ืนที่ของหมู่บ้านแสนสุขหมู่ที่ 9 ยังไม่
ชัดเจน โดยเป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากหมู่บ้านขุนสถานหมู่ที่ 3 ซึ่งราษฎรเป็นเผ่าม้ง เป็นเครือญาติกัน และมีพ้ืนที่เกษตร
กระจายอยู่ในเขตพ้ืนที่ของทั้ง 2 หมู่บ้าน ดังนั้นทางอ าเภอจึงก าหนดไปประชุมชี้ แจง และสอบถามความต้องการของ
ราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 และจะแจ้งผลให้สถาบันฯทราบ 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้เข้าส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการและศักยภาพการพัฒนาโดยเบื้องต้น และจัดท ารายงานเสนอประกอบการพิจารณาเป็นพ้ืนที่ขยายผล
โครงการหลวงพ้ืนที่ใหม่ต่อไป 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่โครงการเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถานชั่วคราว ณ บ้านขุน
สถาน หมู่ที่ 3 ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ย้ายที่ท าการศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงขุนสถานไปตั้งอยู่ที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่านเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2554 และได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2554 
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 
  ขอบเขตของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน พิจารณาโดยใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าเป็นเกณฑ์
โดยพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยที่ครอบพ้ืนที่หมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านขุนสถาน หมู่ที่ 3 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต าบลสันทะ 
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน คือลุ่มน้ าห้วยส้ม มีพ้ืนที่ 
17.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,000ไร่ 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติ ดต่ อกั บต าบล
สันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
  ทิศใต้  ติ ด ต่ อ กั บ ด อ ย กู่ ส ถ า น 
ต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
  ทิศตะวันออก  ติ ดต่ อกั บต าบล
สันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับดอยขุน
ห้วยห้อม  ต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ าน่านตอนใต้ อยู่ในเขต
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์โซน C ทั้งหมด  
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปจะมี
ภูเขาสูงมีที่ราบน้อยมีระดับความสูงตั้งแต่ 
700-1,726 เมตร มีจุดสูงสุดอยู่ทางตอน
ใต้ของพ้ืนที่และค่อยๆ ลาดลงไปทางตอน
เหนือของพ้ืนที่ ระดับความสูงของบ้านขุน
สถาน อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
388-1,059 เมตร และบ้านขุนสถาน อยู่
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,059 
เมตร 
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ลักษณะดิน 
  พ้ืนโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จัดเป็นกลุ่มชุดดินดิน 62  ประกอบด้วยพ้ืนที่
ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 % ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพ้ืนโผล่ 
กระจัดกระจาย 
  การชะล้างพังทลายของดินระดับการชะล้าง
พังทลายของดินในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ขุนสถาน มีการชะล้างพังทลายส าหรับพ้ืนที่สูง อยู่ในระดับ
น้อยมาก ร้อยละ 53.38 รองลงมามีระดับการชะล้าง
พังทลายรุนแรงมาก ร้อยละ 45.93 

 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ 
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - 
ตุลาคม มีปริมาณน้ าฝนรายปี 1,263 มิลลิเมตร 
  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  อุณหภูมิ เฉลี่ยต่ าสุด 
20.16 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม - มกราคม 
จะมีอากาศหนาวจัด  
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - 
เมษายน อุณหภูมิ เฉลี่ ยสู งสุด  32.34 อ งศา
เซลเซียส 
 

แหล่งน้ าที่ส าคัขของโครงการขยายลล
โครงการหลวงขุนสถาน 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  พ้ืนที่หมู่บ้านและที่ท ากินอยู่ในเขตลุ่มน้ าย่อยห้วยส้ม/ห้วยสถาน ลุ่มน้ าสาขาห้วยแห้ง ลุ่มน้ า
หลักแม่น้ าน่าน มีพ้ืนที่อยู่ในเขตอยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A ทั้งหมด  

มีแหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญ คือห้วยส้ม เป็นน้ าสาขาของห้วยสถาน มีต้นก าเนิดอยู่ที่พ้ืนที่หมู่บ้านขุนสถานและบ้าน
แสนสุข มีทิศการไหลไปทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ ไหลไปรวมกับล าห้วยน้อยใหญ่รวมเป็นห้วยสถาน ก่อนไหลวกไปทาง
เหนือและไหลลงสู่ห้วยน้ าแหง 

 
 ป่าไม้ 
  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ าน่าน
ตอนใต้ โดยการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) ทั้งหมด 



237 
 
 การคมนาคม 

 การคมนาคม พ้ืนที่ที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการหลวง อยู่ห่างจากอ าเภอนาน้อย  48 กิโลเมตร 
ถนนเป็นถนนลาดยาง ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 
30 นาที ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ใช้เวลาในการเดินทาง 
4 ชั่วโมง 11 นาที (ระยะทาง 290 กิโลเมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - มีระบบประปาหมู่บ้าน แต่ไม่มีถังพักเก็บน้ า 
 - ศาสนสถาน โบสถ์คริตส์ 1 แห่ง 
 - สถานศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีครู 2 คน นักเรียน 56 คน 
มีโรงเรียนอยู่ในเขตบ้านแสนสุข 1 แห่ง ชื่อโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สอน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีครู จ านวน 28 คน นักเรียน 436 คน มีหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน มีที่อ่านหนังสือประจ า มีอาคารเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน และมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านขุนสถาน  

- หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ มีสัญญาณมือถือ AIS และ 
DTAC มีสัญญาณเตือนภัยน้ าท่วม/ดินถล่ม จ านวน 1 แห่ง 
 - บ้านขุนสถาน มีร้านค้า 7 แห่ง มีปั๊มน้ ามันหลอด 3 แห่ง บ้านแสนสุข มี
ร้านค้า 3 แห่ง ปั๊มน้ ามันหลอด 2 แห่ง มีแหล่งตลาด/จุดรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตร 1 แห่ง 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร 
  ในพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน มีจ านวนครัวเรือน  1,485 ครัวเรือนและ
มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 6,590 คน ประชากรส่วนใหขจ่ะเป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง  

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

ขุนสถาน 3 196 1,095 
แสนสุข 9 182 1,060 
เชตะวัน 1 264 1,067 
ส้าน 8 128 508 
ใหม่หัวดง 10 139 498 
ห้วยส้ม 7 106 388 
หมู่บ้านพื้นที่ t&v    
แม่แรม 12 470 1,974 
    

รวม 1,485 6,590 
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 การศึกษา 

 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีครู 2 คน นักเรียน 56 คน มีโรงเรียนอยู่ในเขตบ้านแสนสุข 1 แห่ง ชื่อ
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีครู จ านวน 28 คน นักเรียน 436 คน มีหอกระจาย
ข่ า วประจ าหมู่ บ้ าน  มีที่ อ่ านหนั งสื อประจ า  มี อาคาร
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน และมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้าน
ขุนสถาน  

 
 
 
 
 
 
 การสาธารณสุข 
  ประชาชนส่วนมากจะท าการรักษาที่สถานีอนามัยประจ าต าบลใกล้บ้าน และถ้าผู้ป่วยอาการหนักทาง
สถานีอนามัยก็จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอ าเภอต่อไป   
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 การประกอบอาชีพ 

  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยการปลูกพืช ได้แก่ กะหล่ าปลี  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริกหวาน มะเขือเทศและข้าวไร่ โดยอาศัยน้ าฝน อาชีพรองได้แก่ ค้าขาย รับจ้างและเลี้ยง 

 
1.พืช พันธุ ์ เนื้อที่

ปลูก (ไร)่ 
ลลลลิตต่อ
ไร่ (กก.) 

การจัดการลลลลติ 

   1.1 กะหล่ าป T.523, T.530 992 3,000 มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อ 
   1.2 พริกหวาน สไปเดอร์,ซันนี่, 

อัลมิรันเต ้
5 8,000 ส่งจ าหนา่ยให้โครงการหลวง

และกรุงเทพฯ 
   1.3 มะเขือเทศ โทมัส 1.5 15,000 ส่งจ าหนา่ยกรุงเทพฯ 
   1.4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 888 775 800 มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อ 
   1.5 ข้าวไร ่ พื้นเมือง 620 45 ถัง บริโภค 
   1.6 ขิง - 65 4,500 มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อ 
1.พืช พันธุ ์ เนื้อที่

ปลูก (ไร)่ 
ลลลลิตต่อ
ไร่ (กก.) 

การจัดการลลลลติ 

   1.7 ไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ 
มะม่วง ขนุน ฯลฯ 

- 157 1,250 มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อ 

2. ปศุสัตว ์ พันธุ ์ จ านวน 
(ตัว) 

 การจัดการลลลลติ 

   2.1 โค พื้นเมือง 114  มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อ 
   2.2 กระบือ พื้นเมือง 76  มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อ 
   2.3 สุกร พื้นเมือง ลาจไวท ์ 212  บริโภคและจ าหน่าย 
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 รายได้ 
  มีรายได้ของประชากรประมาณ 40,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี 

 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 
  1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
  2. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
  3. กลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือน 
  4. กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  หมู่บ้านทั้ง 2 มีพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมดประมาณ 10,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด 
และไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มากกว่าร้อยละ 75-90 ของพ้ืนที่การเกษตร  

ตาราง การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

นาข้าว 1.61 1004.71 9.13 

ป่าประเภทผลัดใบ 0.15 91.04 0.83 

พ้ืนที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 8.11 5069.52 46.07 

ไม้ผล 1.54 964.23 8.76 

สวนป่า 6.20 3874.55 35.21 

รวม 17.61 11004.05 100.00 
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 แหล่งเงินทุน 
  1. เงินกองทุนหมู่บ้าน 
  2. พ่อค้า/นายทุน 
  3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด 
  4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 
  1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  2. กลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร 
  3. กลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือน 4. กลุ่มผู้ปลูก
ไม้ผล 
 
 
 ลลลลิตทางการเกษตร 
  1. ผลผลิตกะหล่ าปลีที่ได้เฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 4 ตัน การ
ลงทุนประมาณ 4,660 บาทขายผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เป็นเงิน 
12,000 บาท ผลตอบแทน ได้ก าไร  7,400 บาท 
  2. ผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณไร่ละ 775 กก. 
(ประมาณไร่ละ 50 ถังๆละ 15 กก.) ผลตอบแทนต่อไร่ ค่าลงทุน ประมาณ 
3,100 บาท ค่าขายผลผลิต 5,037.50 บาท (กก.ละ 160  บาท) ก าไร
ไร่ละ1,937.50 บาท 
  3. ผลผลิตการปลูกข้าวไร่  ประมาณ 45 ถังต่อไร่ 
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 แหล่งท่องเที่ยว 

  - อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีธุรกิจให้บริการด้านที่พัก เช่น รีสอร์ท ประมาณ 5 แห่ง  ซึ่งมีศักยภาพท่ี
จะพัฒนาก่อให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆได้อีก 

  - สถานีวิจัยต้นน้ าขุนสถาน บ้านพักรับรอง ชมดอกชมพูภูคา ดอกซากุระดอย (นางพญาเสือโคร่ง) 
  - ชมวิวดอยแม่จอก 

ปัขหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านขุนสถาน 
 ปัขหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านขุนสถาน แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัขหา 
   1. ราคาผลผลิตการเกษตร (กะหล่ าปลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ไม่แน่นอน ท าให้มีรายได้ไม่
แน่นอนบางปีขาดทุน 
   2. ประชากรขาดความรู้ในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น 
   3. มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมาก 
 
 

  ความต้องการ 
   1. ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากโครงการหลวง ในการปลูกพืชแทนกะหล่ าปลี และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ไม้ดอก กาแฟอราบิก้า ฯลฯ 
   2. ความรู้และการสนับสนุนท านาขั้นบันได 
 

 ด้านสังคม 
  ปัขหา 
   1. มีอัตราการเกิดสูง เป็นชุมชนแออัด 
   2. ประชากร ไม่มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
   3. ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 

  ความต้องการ 
   1. สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   2. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความสามัคคีในชุมชน 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 
  ปัขหา 
   1. มีการบุกรุกเผ้าถางพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเกษตร 
   2. สภาพดินเสื่อมโทรม 
   3. ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ า ท าให้น้ าฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
   4. ไม่มีการจัดการขยะ 
 

  ความต้องการ 
   1. ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้ทดแทนสารเคมี 
   2. สร้างแหล่งเก็บกักน้ าและจัดให้มีการบริหารจัดการ 
   3. การจัดการเรืองขยะ (ส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม) 
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ลู้ปฏิบัติงาน 
 นายชวลิต  สุทธเขตธ์  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าน่าน 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าน่าน 
 นายเชี่ยวชาญ เลาย่า  นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนสถาน 
 นายเอกรัตน์  จริยา  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนสถาน 
 นางสาวพรรณผกา  ธาราภิรมย์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนสถาน 
 นางสาวนุชฉรา  สมรัตน์  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนสถาน 


