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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงพืน้ที่ ลุ่มน า้ปิงตอนบน บ้านปางแดงใน 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
หมู่บ้านปางแดงในเป็นหมู่บ้านชาวปะหล่อง ในอดีตนัน้อาศยัอยู่ท่ีดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่

และได้ย้ายมาอยู่ในท่ีปัจจุบนัเม่ือปีพุทธศกัราช 2528 เดิมพืน้ท่ีนีเ้ป็นไร่เก่าของชาวกะเหร่ียง ตอ่มาชาวไทยพืน้ราบ
ส่วนหนึ่งได้เข้าจึงจองพืน้ท่ีเพ่ือท าการเกษตร ชาวปะหล่องท่ี
เข้ามานัน้ได้ซือ้ท่ีจากคนพืน้ราบเพ่ือท่ีจะใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัโดย
มีผู้ น าในการย้ายถ่ินฐาน คือ ลุงค า ซึ่งในช่วงแรกได้มีการ
อพยพมาอยู่เพียง 11 ครอบครัว โดยสาเหตุท่ีย้ายมาอยู่
เน่ืองจากมีความเดือดร้อนในเร่ืองของยาเสพติด ซึ่งในตอน
นัน้มีการค้ายาเสพติดตามชายแดนมาก ชาวบ้านไม่ต้องการ
เข้าไปเก่ียวข้องจึงต้องย้ายท่ีอยู่ใหม่และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
การท ามาหากินล าบากสภาพแวดล้อมไม่เอือ้อ านวยในการ
ประกอบอาชีพและการตัง้ถ่ินฐาน  

เม่ือปี พ.ศ. 2549  มูลนิธิโครงการหลวงได้สนบัสนุน
ให้การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย  ด าเนินการฟืน้ฟูความอดุม
สมบรูณ์ของดนิโดยการปลกูหญ้าแฝกร่วมกบัชมุชนในท้องถ่ิน
ตาม โค ร ง ก า รปลู ก ห ญ้ า แฝก เ พ่ื อ เ ฉ ลิ มพ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเน่ืองในวโรกาส ทรงครองสิริราช
สมบตัคิรบ 60 ปี  และได้มอบหมายให้สถาบนัวิจยัและพฒันา
พืน้ท่ีสูงด าเนินงานพฒันาการเกษตรควบคู่กับการปลูกหญ้า
แฝกเพ่ือสนบัสนุนให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ในพืน้ท่ีลุ่ม

น า้ปิงตอนบนครอบคลมุหมู่บ้านในอ าเภอเชียงดาว  ตอ่มาสถาบนัวิจยัและพัฒนาพืน้ท่ีสงูได้หารือร่วมกบัชมุชนและ
โครงการจดัการลุ่มน า้แม่ปิงตอนบน ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนท่ีรับผิดชอบในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับ 
ปตท. โดยได้คดัเลือกหมู่บ้านปางแดงในซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีดอนอาศยัน า้ฝน เกษตรกรมีความยากจน 
และผลผลิตทางการเกษตรต ่า โดยได้ตกลงท่ีจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึงชมุชนในท้องถ่ิน ในการด าเนินงานการพฒันาโดยน าองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอดและประยกุต์ใช้
ให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคมในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
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ปัจจุบนัหมู่บ้านปางแดงมีทัง้หมด 51 หลงัคาเรือน ประชากรรวมทัง้หมด 254 คน และลุงค ายงัคงเป็นผู้น า
ของหมูบ้่าน 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

 พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน หมู่ท่ี 9 อยู่ในเขตต าบลเชียง
ดาวอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่มีพืน้ท่ี 5.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,203.44 ไร่  มีอาณาเขตดงันี ้

ทิศเหนือ ตดิตอ่กบัถนนทุง่หลกุ-ผาลาย อทุยานแหง่ชาตศิรีลานนา 
ทิศใต้  ตดิตอ่กบับ้านแมจ่อนนอก ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบับ้านห้วยอีโก๋ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบับ้านปางแดงนอก ทา่ขีเ้หล็ก ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ระดบัความสงู พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน มีระดบัความ

สงูตัง้แต ่500 – 900 เมตร จากน า้ทะเลปานกลาง โดยส่วนท่ีสงู
ท่ีสดุจะอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของพืน้ท่ีลุ่มน า้และคอ่ย ๆ 
ลาดลงไปทางทิศใต้และทิศตะวนัออกเฉียงใต้  
 ระดับความลาดชัน พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวงลุม่น า้ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน มีลกัษณะสงูชนัถึงสงูชนั
มากมีพืน้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 26.40 และร้อยละ 35.86 ตามล าดบั 
และมีพืน้ท่ีราบเรียบถึงคอ่นข้างราบเรียบคิดเป็นร้อยละ 15.95 
ของพืน้ท่ี 
 

ลักษณะดนิ 
 พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่น า้ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน อยู่ในกลุ่มชดุดินท่ี 62 ร้อยละ 

85.76และชดุดนิท่ี 29 ร้อยละ 14.24 
กลุม่ดนิชดุท่ี 62 ประกอบด้วยพืน้ท่ีภเูขาและเทือกเขาท่ีมีความลาดชนั

มากกว่า  35% เป็นดินลึกและตืน้ลกัษณะดินและความอดุมสมบรูณ์แตกตา่ง
กนัตามแตช่นิดของหินต้นก าเนิด มีเศษหินก้อนหรือหินพืน้โผล่ ยงัปกคลมุด้วย
ป่าไม้ต่าง ๆ มักมีการท าไร่เล่ือนลอยท่ีขาดการ
อนรัุกษ์ 

กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีเ นือ้ดินเป็นพวกดิน
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เหนียว สีดนิเป็นสีน า้ตาล วตัถตุ้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน า้หรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินหลายชนิดท่ีมีเนือ้
ละเอียด  พบบริเวณท่ีดอนเป็นลูกคล่ืนจนไปถึงเนินเขา เป็นดินลึก การระบายน า้ดี ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต ่า 

เป็นกรดจดัถึงกรดแก่ ประมาณ 4.5 – 5.5 
ลกัษณะพืน้ท่ีส่วนใหญ่ มีระดบัการชะล้างพงัทลายของดินในระดบัน้อยส าหรับดินบนพืน้ท่ีสูง ร้อยละ 68.76 ระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 19.42 และระดบัน้อยมากในท่ีราบ ร้อยละ 11.80 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลกัษณะภูมิอากาศโดยเฉล่ียทัง้ปี 26.3 องศาเซลเซียส โดยมีภูมิอากาศโดยเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 33.4 
องศาเซลเซียส และมีภมูิอากาศโดยเฉล่ียต ่าสดุอยูท่ี่ 19.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน า้ฝน 1,156 มลิลิเมตร 

 
แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน 
 แหล่งน า้ธรรมชาติ 

 ห้วยอีโก๋ เป็นห้วยสายหลกัต้นก าเนิดมาจากภูเขาทางด้านทิศตะวนัออก ล าห้วยมีทิศการไหลไปทาง
ทิศตะวนัตก โดยไหลไปรวมกบัล าห้วยป่าไร่ก่อนผา่นบ้านปางแดงในแล้วไหลลงสูห้่วยแมเ่ตาะและแม่น า้ปิงตามล าดบั  
มีล าห้วยท่ีอยู่ข้างเคียงคือห้วยป่าเม่ียง อยู่ทางทิศตะวนัออก ห้วยแม่เตาะ อยู่ทางทิศเหนือ และห้วยปางดอกอยู่ทาง
ทิศใต้ของพืน้ท่ีโครงการแตป่ริมาณน า้คอ่นข้างน้อย 

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ ชัน้คุณภาพลุ่มน า้พืน้ท่ีโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางแดงในส่วน
ใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุ่มน า้ชัน้ 1A คิดเป็นร้อยละ 46.40 
รองลงมาเป็นพืน้ท่ีชัน้คุณภาพลุ่มน า้ชัน้ 2 ร้อยละ31.85 ท่ี
เหลืออยูใ่นชัน้คณุภาพลุม่น า้ชัน้ 4 ร้อยละ 21.75 

 
 

ป่าไม้ 
 พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน อยู่ในเขตพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ 

(โซน C) ร้อยละ 82.16 ท่ีเหลือเป็นพืน้ท่ีป่า
เศรษฐกิจ ร้อยละ 17.84 มีพืน้ท่ีบางส่วนท่ีอยู่ใน
เขตพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  พืชพรรณ
ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ร้อยละ 
35.55 และป่าเตง็รัง ร้อยละ 64.45 ลกัษณะป่า  

 
 



4 
 

 
 

 การคมนาคม 
 การคมนาคมในปัจจุบนัยงัไม่มีรถโดยสารถึงหมู่บ้าน การเดินทางจากจงัหวดัเชียงใหม่ต้องเดินทาง

โดยใช้เส้นทาง จ.เชียงใหม่ – อ.เชียงดาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร แล้วเลีย้วขวาไปทางวัดอินทรารามขึน้ไปอีกเป็น
ระยะทาง 9 กิโลเมตร โดยเส้นทางจะเป็นลาดยาง 6 กิโลเมตร แล้วเป็นทางลกูรังประมาณ 3 กิโลเมตร 

 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ถนน เป็นถนนลาดยางเข้าแตไ่มถ่ึงหมูบ้่าน ก่อนเข้าหมู่บ้านเป็นทางลกูรัง

ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
2. ไฟฟ้า ในชมุชนยงัไมมี่ระบบไฟฟ้าใช้ 
3. น า้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านอาศยัระบบประปาภูเขา ไม่มีระบบ

ประปาท่ีมาจากการประปา พบว่าขาดแคลนน า้
ในฤดแูล้ง 

4 โทรศพัท์สาธารณะ ยงัไมมี่ให้บริการ 
 
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร 
 

ช่ือหมู่บ้าน/ หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 
หย่อมบ้าน   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านปางแดงใน 9 กะเหร่ียง 54  132 136 268 
        

รวม   32 136 268 
 

  
ผู้น าชุมชน 
นายค า  จองตาล เป็นผู้น าหมูบ้่าน 
นายนนัตา อาซุง่  รองผู้น าหมูบ้่าน 
นายน าแสง ลงุเมือง  ประธานป่าชมุชน 
นายเตวิน ลงุจาน  ประธานน า้ประปา 
นายออ่ง ลงุสวย  ประธานกรรมการวดั 
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การศึกษา 
 ส่วนใหญ่ชาวบ้านท่ีหมู่บ้านปางแดงในส่วนมาก

ไม่มีการศึกษา พบว่าบางส่วนจะได้รับการศึกษาสูงสุด คือ 
ประถมชัน้ปีท่ี 6 
 การสาธารณสุข 
  หมู่บ้านปางแดงในไม่มีสาธารณสุขในหมู่บ้าน 
ปัจจบุนัประชาชนใช้บริการโรงพยาบาลเชียงดาว 
 
 
 
 การประกอบอาชีพ 
  ชมุชนบ้านปางแดงในมีอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลกัได้แก่  การปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์  ถัว่ลิสงถัว่
แดง ถัว่ด า ถัว่แปยี และปลกูข้าวไร่เพ่ือการบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายได้ 
 รายได้โดยเฉล่ียตอ่ครอบครัว   ประมาณ   9,525   บาท / ปี / ครอบครัว (จปฐ 2549) 
การถือครองท่ีดิน 
 การถือครองท่ีท ากินโดยเฉล่ียครัวเรือนละ 10.64 ไร่ แต่ยัง
ไมมี่การออกเอกสารสิทธ์ิ  
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 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

 สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  LANDSAT ปี 2547 ความละเอียดท่ี 
30 เมตรพบวา่พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีป่า ร้อยละ 75.14 เป็นพืน้ท่ีเกษตร ร้อยละ 24.16 เป็นพืน้ท่ีหมูบ้่านร้อยละ 0.70 
 
 แหล่งเงนิทุน 

 แหลง่เงินทนุสว่นใหญ่มาจากเงินกู้นอกระบบ จากนายทนุ 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  เกษตรกรบ้านปางแดงในมีการรวมกลุม่  ได้แก่  กลุม่แมบ้่าน  กลุม่ทอผ้า  กลุม่ทอ่งเท่ียว 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

ข้าวไร่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ถัว่แดง ถัว่ด า ถัง่แปงยี และการเลีย้งหม ู
 

 แหล่งท่องเที่ยว 
1. ท่ีพกัโฮมสเตย์ 
2. เส้นทางเดนิป่าศกึษาธรรมชาต ิ 
3. ศกึษาวฒันธรรมของชาวปะหลอ่ง 
 

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านปางแดงใน 
 ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านปางแดงใน 
 1.  ปัญหาและความต้องการ  แบ่งเป็น  3  ด้าน  ดังนี ้
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรบ้านปางแดงในประสบปัญหาผลผลิตต่อพืน้ท่ีต ่าและไม่ได้คุณภาพ 
เกษตรกรมีหนีส้ินมาก  เกษตรกรสว่นใหญ่ไมส่ามารถส่ือสารด้วยภาษาไทย   
   ความต้องการ  เกษตรกรบ้านปางแดงในต้องการการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนการ
ปลกูพืชไร่ไปเป็นพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานท่ีให้ผลผลิตสงูขึน้    การเพิ่มผลผลิตข้าวโพด การปรับปรุงการเลีย้งสตัว์  
การพฒันาทกัษะในการจดัการและการพฒันาการทอ่งเท่ียวของชมุชน การตัง้ธนาคารข้าว  และการฝึกอบรมปศสุตัว์   
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตส่งผลให้ขาดอ านาจในการต่อรอง
ด้านราคา  และชมุชนมีอตัราการเกิดสงูเน่ืองจากไมมี่ การวางแผนครอบครัว 
   ความต้องการ  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนเยาวชน   
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  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน 
   ปัญหา  พืน้ท่ีท าการเกษตรมีสภาพลาดชนั ง่ายต่อการชะล้างพงัทลายของดิน  ขาดแคลน
น า้เพ่ือการเกษตรและน า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค   และการบกุรุกท าลายป่าจากชมุชนภายนอก   
   ความต้องการ  ชมุชนต้องการให้รัฐสนบัสนนุการพฒันาแหล่งน า้และระบบการจดัการน า้
ให้มีประสิทธิภาพ   มีการกระจายน า้ได้อย่างทั่วถึง   การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  และต้องการความ
ชัดเจนเก่ียวกับขอบเขตการใช้ท่ีดินระหว่างท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินท ากิน  พืน้ท่ีป่าใช้สอย  และพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์โดย
กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน  

 
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   เกษตรกรหมู่บ้านปางแดงในมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้การท าการเกษตรจากปัจจุบนั
ไปสูก่ารท าการเกษตรท่ีอาศยัฐานความรู้ท่ีเหมาะสม  และให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดีในการดแูลขอบเขต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินระหว่างพืน้ท่ีป่ากบัพืน้ท่ีท ากินโดยมีการท าข้อตกลงร่วมกนัและให้ความส าคญัในการฟืน้ฟูและ
อนุรักษ์พืน้ท่ีป่าไม้บริเวณรอบชุมชนและมีการจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน า้  และการปลูกหญ้าแฝก  ผู้น าชุมชนมี
ความเข้มแข็งซึ่งเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาได้อย่างยัง่ยืน  รวมทัง้ในพืน้ท่ีมีนกัท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศให้ความสนใจศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าปะหล่องโดยมี  Home stay ในพืน้ท่ีเพ่ือรองรับ
นกัทอ่งเท่ียว 

 
 แนวทางการพัฒนาและจุดเน้นการพัฒนา 
  1. การปรับปรุงเพ่ือเพิ่มผลผลิตสวนผลไม้เดมิ 
  2. การพัฒนาการเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนและชุมชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
  3. การสง่เสริมการการปลกูป่าชาวบ้านเพ่ือการใช้สอยในชมุชน 
  4. การพฒันาศกัยภาพของชมุชนเพ่ือรองรับการทอ่งเท่ียว 
  5. การสง่เสริมงานหตัถกรรม 
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ค าสั่งจงัหวดัเชียงใหม่ 
เลขท่ี 1927/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

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

เพื่อให้การด าเนินงานในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงในการพฒันาชีวิตและความเป็นอยูข่อง
ชาวเขาและฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้ าล าธาร  โดยการน าองคค์วามรู้จากโครงการหลวงไปปรับใช้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพ
ของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน ต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง  จึงแต่งตั้งคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ปิงตอนบนบา้นปางแดงใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน อ าเภอเชียงดาว 
(1) นายอ าเภอเชียงดาว      ประธานคณะท างาน 
(2) ผูแ้ทนศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง  คณะท างาน 
(3) ผูแ้ทนส านกังานทรัพยากรน ้ า ภาค 1    คณะท างาน 
(4) ผูแ้ทนศูนยท์รัพยากรน ้าบาดาล ภาค 6   คณะท างาน 
(5) ผูแ้ทนโครงการชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่   คณะท างาน 
(6) ผูแ้ทนศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี  13  จงัหวดัเชียงใหม่  คณะท างาน 
(7) ผูแ้ทนส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่   คณะท างาน 
(8) ผูแ้ทนหน่วยพฒันา น.พ.ค. ท่ี  32    คณะท างาน 
(9) เกษตรอ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(10) ปศุสัตวอ์  าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(11) พฒันาการอ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(12) สาธารณสุขอ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(13) ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 คณะท างาน 
(14) ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางแดงใน   คณะท างาน 
(15) หวัหนา้หน่วยอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้าแม่ตะมาน  คณะท างาน 
(16) หวัหนา้อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชศรีลานนา คณะท างาน 
(17) หวัหนา้อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชผาแดง  คณะท างาน 
(18) ผูป้ระสานงานโครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน  คณะท างาน 
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(19) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียงดาว   คณะท างาน 
(20) ก านนัต าบลเชียงดาว     คณะท างาน 
(21) ผูใ้หญ่บา้นทุ่งหลุก      คณะท างาน 
(22) เจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) คณะท างานและ 
         เลขานุการ 
(23) ปลดัอ าเภอหวัหนา้กลุ่มบริหารงานปกครอง   คณะท างานและ 
         ผูช่้วยเลขานุการ 

    
โดยใหค้ณะท างานมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1) จดัท าแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบติังานประจ าปีของโครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละ
พื้นท่ี 

2) สนบัสนุนและติดตามการปฏิบติังานตามแผนงานและแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีไดก้  าหนดไว ้
3) รายงานความกา้วหน้าผลการปฏิบติังาน  ปัญหา  และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะ          แนว

ทางการแกไ้ขใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่  โดยผา่นสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 
4) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
     สั่ง ณ วนัท่ี  14  กนัยายน  พ.ศ.  2550   
 
          
        (นายวชิยั  ศรีขวญั) 
            ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ผู้ปฏบัิตงิาน 
นายวิชยั  ปัตถมสิงหไชย  ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่น า้ปิงตอนบน 
    บ้านปางแดงใน 
นายธีระ  จารุจินดา  ผู้จดัการโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่น า้ปิงตอนบน 

     บ้านปางแดงใน 
 นายอดเิรก  อินต๊ะฟองค า เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวง 
     ลุม่น า้ปิงตอนบน บ้านปางแดงใน 
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แผนท่ีแสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้แม่ปิงตอนบน 
บ้านปางแดงใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 


