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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน
ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ความเป็นมาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้มีหนังสือที่ นน 51003/2751 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ถึง
ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒ นาเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บ้านแสนสุขหมู่ที่ 9 ตำบล
สันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อทำการเกษตร และไม่มีระบบการ
อนุรักษ์ดินและน้ำทำให้เกิดการชะ
ล้างพั งทลายของดิน เพื่อเป็น การ
แก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง ได้ ข อรั บ
การสนับสนุนมายังมูลนิธิโครงการ
หลวงเพื่อสนับสนุนให้เป็นโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงในเขตพื้นที่
จังหวัดน่าน แต่เนื่องจากหมู่บ้านที่
ขอเข้าร่วม คือ บ้านแสนสุข หมู่ที่
9 มี ข อบเขตไม่ ชั ด เจน โดยเป็ น
หมู่บ้านที่แยกมาจากบ้านขุนสถาน
หมู่ ที่ 3 ราษฎรเป็ น เผ่ า ม้ ง เป็ น
เครื อ ญาติ แ ละมี พื้ น ที่ ก ารเกษตร
ก ระ จ า ย อ ยู่ ใน เข ต ข อ งทั้ ง 2
หมู่ บ้ า น อำเภอนาน้ อ ย จึ ง ได้ มี
หนังสือที่ นน.0217.1/2320 ลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 แจ้ง
ขอให้ทั้ง 2 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าไปสำรวจใหม่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เมื่อ ในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการและศักยภาพการพัฒนาโดยเบื้องต้น และจัดทำรายงานเสนอประกอบการพิจารณาเป็น
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงพื้นที่ใหม่ต่อไป
วันที่ 1 เมษายน 2553 สถาบันวิจัยและพัฒ นาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่โครงการเข้า
ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถานชั่วคราว ณ บ้านขุนสถาน หมู่ที่
3 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ย้ายที่ทำการศูนย์ประสานงานโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงขุนสถานไปตั้งอยู่ที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลสันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน ณ บ้านแสนสุข
หมู่ที่ 9 ตำบลสันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน
วันที่ 28 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีการเปลี่ยนชื่อ โครงการขยายผลโครงการ
หลวงขุนสถาน เป็น โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่โครงการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2553 โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถานชั่วคราว ณ บ้านขุนสถาน หมู่ที่
3 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ย้ายที่ทำการศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงขุนสถานไปตั้งอยู่ที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2554

พื้นที่ดำเนินงานสถานที่ตั้งสภาพพื้นที่
ขนาดที่ตั้ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 หมู่บ้าน คือในเขต
ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน 6 หมู่บ้าน และในเขตตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 1
หมู่ บ้ า น ครอบคลุ ม ประชากร 2 ชนเผ่ า คื อ ม้ งและ
พื้ นเมื อ ง มี ป ระชากร จำนวน 1,272 ครั ว เรื อ น
6,658 คน
โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลสันทะ อำเภอนา
น้ อ ย จั ง หวั ด น่ า น ความสู ง ๑๐๖๖ พิ กั ด ที่ :X
657841.00 Y 2033815.00 โ ด ย โค ร งก า ร
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานอยู่ห่างจาก
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ระยะทาง 295
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง อยู่ห่างจากจังหวัด
น่ าน ระยะทาง 90 กิ โลเมตร ใช้ เวลาเดิ นทาง 1.30
ชั่ ว โมง อยู่ ห่ า งจากอำเภอนาน้ อ ย ระยะทาง 38
กิโลเมตร โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับดอยกู่สถาน ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับดอยขุนห้วยห้อม ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปจะมีภูเขาสูงมีที่ราบน้อยมีระดับความสูงตั้งแต่ 700 - 1,726 เมตร มีจุดสูงสุดอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่
และค่อยๆ ลาดลงไปทางตอนเหนื อของพื้น ที่ ระดับ
ความสูงของบ้านขุนสถานอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง 1,240 เมตร และบ้ า นแสนสุ ข อยู่ สู ง จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,160 เมตร ตั้งอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ ำน่ านตอนใต้ ชั้น ลุ่มน้ำ
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A และ 2
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กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน
หมู่บ้าน

ตำบล

ความสูงของ จำนวน
พื้นที่ (เมตร) ครัวเรือน

1. บ้านขุนสถาน

สันทะ

1,250

198

2. บ้านแสนสุข

สันทะ

1,150

182

3. บ้านเชตวัน

สันทะ

330

264

4. บ้านส้าน

สันทะ

360

128

5. บ้านใหม่หัวดง

สันทะ

320

139

6. บ้านห้วยส้ม

สันทะ

505

106

หมู่บ้านเยี่ยมเยียน
เตาปูน
1. บ้านแม่แรม
รวม 7 หมู่บ้าน

470

255
1,272

ประชากร
ชนเผ่า
(คน)

บริบทของพื้นที่
กะหล่ำปลี, ข้าวโพดอาหาร
สัตว์
กะหล่ำปลี, ข้าวโพดอาหาร
สัตว์
ข้าวโพดอาหารสัตว์,
ยางพารา
ข้าวโพดอาหารสัตว์,
ยางพารา
ข้าวโพดอาหารสัตว์,
ยางพารา
ข้าวโพดอาหารสัตว์,
ยางพารา

1,095

ม้ง

1,060

ม้ง

1,067

ม้ง

508

คนเมือง

507

คนเมือง

447

คนเมือง

ข้าวโพดอาหารสัตว์

1,974
6,658

ม้ง

ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน
พื้นที่โครงการฯ พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ขุนสถาน
ขุนสถาน
ขุนสถาน
ขุนสถาน
ขุนสถาน

1. บ้านขุนสถาน
2. บ้านแสนสุข
3. บ้านเชตะวัน
4. บ้านส้าน
5. บ้านใหม่หัวดง

3
9
1
8
10

สันทะ
สันทะ
สันทะ
สันทะ
สันทะ

นาน้อย
นาน้อย
นาน้อย
นาน้อย
นาน้อย

จังหวัด ระดับพัฒนา
น่าน
B
น่าน
B
น่าน
B
น่าน
B
น่าน
C

ขุนสถาน

6. บ้านห้วยส้ม 62
พื้นที่ t&v
1. บ้านแม่แรม

7

สันทะ

นาน้อย

น่าน

C

12

เตาปูน สอง

แพร่

C

ขุนสถาน
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สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ
สภาพพื้นที่ พื้นที่ลุ่มน้ำที่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งป่าที่ตั้งอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำน่าน
ตอนใต้ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์โซน
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของทั้ง 2 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
- ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนรายปี 1,263 มิลลิเมตร
- ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 20.16 องศาเซลเซียส ในเดือน
ธันวาคม – มกราคม จะมีอากาศหนาวจัด
- ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.34 องศาเซลเซียส
แหล่งน้ำ พื้นที่หมู่บ้านและที่ทำกินอยู่ในเขตลุ่มน้ำย่ อยห้วยส้ม / ห้วยสถาน ลุ่มน้ำสาขาห้วยแห้ง ลุ่มน้ำหลัก
แม่น้ำน่าน มีพื้นที่อยู่ในเขตชั้นคุณภาพ ลุ่มน้ำ 1A ทั้งหมด มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญ คือห้วยส้ม เป็นน้ำสาขาของห้วย
สถาน มีต้นกำเนิดอยู่ที่พื้นที่หมู่บ้านขุนสถานและบ้านแสนสุข มีทิศทางการไหลไปทางตะวันออกของพื้ นที่ ไหลไปรวมกับ
ลำห้วยน้อยใหญ่รวมเป็นห้วยสถาน ก่อนไหลวกไปทางเหนือและไหลลงสู่ห้วยน้ำแหง

สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยการปลูกพืช ได้แก่ กะหล่ำปลี
ข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์ พริกหวาน มะเขือเทศและข้าวไร่ โดยอาศัยน้ำฝน อาชีพรองได้แก่ ค้าขาย รับจ้างและเลี้ยงสัตว์ มี
รายได้ของประชากรประมาณ 80,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี (ข้อมูลปี 2560)
ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรโดยการ
ส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำหน่ายตลาดโครงการหลวง ตลาดข้อตกลงและตลาดชุมชน เพื่อสร้าง
รายได้แก่เกษตรกร ดังนี้
(1) ส่งเสริมการปลูกพืชผักในและนอกโรงเรือนที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่ การปลูกพริกหวาน มะเขือ
เทศเนื้อ มะเขือเทศเชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น
(2) ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่มีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ได้แก่ อาโวคาโด พลับ พีช องุ่น สตรอ
เบอรี่ เสาวรสหวาน มะม่วง เงาะ ทุเรียน ทดแทนการปลูกพืชไร่
(3) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์, ประมง ได้แก่ สุกร ไก่ ปลา เพื่อสร้างรายได้เสริมและเพื่อบริโภค
(4) ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ การท่องเที่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์
หมู่บ้าน
ตำบล
รายได้ต่อครัวเรือน
1. บ้านขุนสถาน
สันทะ
80,000
2. บ้านแสนสุข
สันทะ
80,000
3. บ้านเชตวัน
สันทะ
95,000
4. บ้านส้าน
สันทะ
85,000
5. บ้านใหม่หัวดง
สันทะ
85,000
6. บ้านห้วยส้ม
สันทะ
9,000
หมู่บ้านเยี่ยมเยียน
1. บ้านแม่แรม
เตาปูน
75,000
รวม 7 หมู่บ้าน
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สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำที่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งป่าที่ตั้งอยู่ฝั่ง
ขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์โซน C สภาพป่าโดยทั่วไปถูกทำลายโดยการถางป่าเพื่อทำไร่หมุนเวียน ใช้ใน
การปลูกกะหล่ำปลีและข้าวโพด มีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีจำนวนมาก โดยสามารถจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้
ลำดับ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จำนวน (ไร่) หมายเหตุ
1
พื้นที่ทำการเกษตร
7,319
2
ที่อยู่อาศัย
2,293
ที่ ดิ น ทั้ งห ม ดเป็ น ที่ ดิ น
3
พื้นที่สาธารณะ
228
ประเภทไม่มีเอกสารสิทธิ์
4
ป่าไม้
13,090
รวม
22,930
โครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางคมนาคม การคมนาคม พื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการหลวง อยู่ห่างจากอำเภอนา
น้อย 48 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนลาดยาง ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที ระยะเวลาในการเดินทางจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 11 นาที
(ระยะทาง 290 กิโลเมตร)

ถนน ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนรากยางและถนนคอนกรีตทั้งหมด ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็น
ถนนดินลูกรัง เข้า-ออกยากลำบาก
ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านพื้นที่ดำเนินงารของดีของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานมี
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ทุกครัวเรือน
โทรศัพท์ ภายในหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะใช้ มีสัญญาณมือถือ AIS DTAC และ True move มี
สัญญาณเตือนภัยน้ำท่วม/ดินถล่ม จำนวน 1 แห่ง
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ประชากร ในพื้นที่ดำเนินงารของดีของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน
หมู่บ้าน
1. บ้านขุนสถาน
2. บ้านแสนสุข
3. บ้านเชตวัน
4. บ้านส้าน
5. บ้านใหม่หัวดง
6. บ้านห้วยส้ม
หมู่บ้านเยี่ยมเยียน
1. บ้านแม่แรม
รวม 7 หมู่บ้าน

ชนเผ่า

จำนวน
ครัวเรือน

ประชากร
(คน)

สันทะ
สันทะ
สันทะ
สันทะ
สันทะ
สันทะ

ม้ง
ม้ง
ม้ง
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง

198
182
264
128
139
106

1,095
1,060
1,067
508
507
447

เตาปูน

ม้ง

255
1,272

1,974
6,658

ตำบล

การศึกษา ด้านการศึกษา บ้านขุนสถานมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีครู 2 คน นักเรียน 56 คน มีโรงเรียน
อยู่ในเขตบ้านแสนสุข 1 แห่ง ชื่อโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีครู จำนวน 28 คน
นักเรียน 436 คน และมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านขุนสถาน 2 แห่ง
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การสาธารณสุข ประชาชนส่วนมากจะทำการรักษาที่สถานีอนามัยประจำตำบลใกล้บ้าน และถ้าผู้ป่วยอาการ
หนักทางสถานีอนามัยก็จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอต่อไป

การถือครองที่ ดิ น ไร่ อยู่ ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติทั้งหมด และไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ มีการใช้ประโยชน์เพื่ อการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มากกว่าร้อยละ 75-90 ของพื้นที่การเกษตร
แหล่งเงินทุน - แหล่งสินชื่อ และเงินทุน
1) เงินกองทุนหมู่บ้าน
2) พ่อค้า/นายทุน
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
4) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
การรวมกลุ่มเกษตรกร - มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ได้แก่
1) กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
2) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
3) กลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือน
4) กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล
ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานได้พัฒนางานด้านสังคมและชุมชน ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่โดยการสนับสนุนการทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการ นำไปใช้ประโยชน์ 4 พื้นที่ 4 ด้านหลัก คือ
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก การจัดตั้ งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุน
กิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพื้นที่
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ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักในและนอกโรงเรือนที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่
๑ การปลูกพริกหวาน มะเขือเทศเนื้อ มะเขือเทศเชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น
๒ ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่มีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ได้แก่ อาโวคาโด พลับ พีช องุ่นสต
รอเบอรี่ เสาวรสหวาน มะม่วง เงาะ ทุเรียน ทดแทนการปลูกพืชไร่
๓ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์, ประมง ได้แก่ สุกร ไก่ ปลา เพื่อสร้างรายได้เสริมและเพื่อบริโภค
๔ ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ การท่องเที่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์
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แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีธุรกิจให้บริการด้านที่พัก เช่น รีสอร์ท ประมาณ 5 แห่ง ซึ่งมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาก่อให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆได้อีก
- สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน บ้านพักรับรอง ชมดอกชมพูภูคา ดอกซากุระดอย (นางพญาเสือโคร่ง)
- ชมวิวดอยแม่จอก

ผู้ปฏิบัติงาน
นายชวลิต สุทธเขตธ์
นางสางเพียงออ ศรีเพชร
นายเชี่ยวชาญ เลาย่า
นายเอกรัตน์ จริยา
นางสาวชนิตดา ทิศเป็ง
นางสาวนุชฉรา สมรัตน์

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำน่าน
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำน่าน
นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนสถาน
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนสถาน
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนสถาน
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนสถาน

