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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ปิ งตอนบน บ้ านปางแดงใน
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประวัตคิ วามเป็ นมา
หมู่บ้านปางแดงในเป็ นหมู่บ้านชาวปะหล่อง ในอดีตนันอาศั
้ ยอยู่ที่ดอยอ่างขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
และได้ ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบนั เมื่อ ปี พุทธศักราช 2528 เดิมพื ้นที่นี ้เป็ นไร่เก่าของชาวกะเหรี่ ยง ต่อมาชาวไทยพื ้นราบ
ส่วนหนึ่งได้ เข้ าจึงจองพื ้นที่เพื่อทาการเกษตร ชาวปะหล่องที่
เข้ ามานันได้
้ ซื ้อที่จากคนพื ้นราบเพื่อที่จะใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยโดย
มี ผ้ ูนาในการย้ ายถิ่ น ฐาน คือ ลุง คา ซึ่ง ในช่วงแรกได้ มี การ
อพยพมาอยู่เ พี ย ง 11 ครอบครั ว โดยสาเหตุที่ ย้ า ยมาอยู่
เนื่องจากมีความเดือดร้ อนในเรื่ องของยาเสพติด ซึ่งในตอน
นันมี
้ การค้ ายาเสพติดตามชายแดนมาก ชาวบ้ านไม่ต้องการ
เข้ าไปเกี่ยวข้ องจึงต้ องย้ ายที่อยู่ใหม่และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
การทามาหากินลาบากสภาพแวดล้ อมไม่เอือ้ อานวยในการ
ประกอบอาชีพและการตังถิ
้ ่นฐาน
เมื่อปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิโครงการหลวงได้ สนับสนุน
ให้ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ดาเนินการฟื น้ ฟูความอุดม
สมบูรณ์ของดินโดยการปลูกหญ้ าแฝกร่วมกับชุมชนในท้ องถิ่น
ต า ม โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ห ญ้ า แ ฝ ก เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราช
สมบัตคิ รบ 60 ปี และได้ มอบหมายให้ สถาบันวิจยั และพัฒนา
พื ้นที่สูงดาเนินงานพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการปลูกหญ้ า
แฝกเพื่อสนับสนุนให้ ราษฎรมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น ในพื ้นที่ล่มุ
น ้าปิ งตอนบนครอบคลุมหมู่บ้านในอาเภอเชียงดาว ต่อมาสถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ได้ หารื อร่วมกับชุมชนและ
โครงการจัดการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน ซึ่งเป็ นองค์กรเอกชนที่รับผิดชอบในการดาเนินโครงการปลูกหญ้ าแฝกร่ วมกับ
ปตท. โดยได้ คดั เลือกหมู่บ้านปางแดงในซึ่งเป็ นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื ้นที่ดอนอาศัยน ้าฝน เกษตรกรมีความยากจน
และผลผลิตทางการเกษตรต่า โดยได้ ตกลงที่จะร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
รวมถึงชุมชนในท้ องถิ่น ในการดาเนินงานการพัฒนาโดยนาองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมในพื ้นที่ดงั กล่าว
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ปั จจุบนั หมู่บ้านปางแดงมีทงหมด
ั้
51 หลังคาเรื อน ประชากรรวมทังหมด
้
254 คน และลุงคายังคงเป็ นผู้นา
ของหมูบ่ ้ าน

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตงั ้
พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน ้าปิ งตอนบนบ้ านปางแดงใน หมู่ที่ 9 อยู่ในเขตตาบลเชียง
ดาวอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื ้นที่ 5.13 ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,203.44 ไร่ มีอาณาเขตดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับถนนทุง่ หลุก-ผาลาย อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้ านแม่จอนนอก ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้ านห้ วยอีโก๋ ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้ านปางแดงนอก ท่าขี ้เหล็ก ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว
ลักษณะภูมิประเทศ
ระดับความสูง พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน ้าปิ งตอนบนบ้ านปางแดงใน มีระดับความ
สูงตังแต่
้ 500 – 900 เมตร จากน ้าทะเลปานกลาง โดยส่วนที่สงู
ที่สดุ จะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของพื ้นที่ล่มุ น ้าและค่อย ๆ
ลาดลงไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระดับความลาดชัน พื น้ ที่ โครงการขยายผลโครงการ
หลวงลุม่ น ้าปิ งตอนบนบ้ านปางแดงใน มีลกั ษณะสูงชันถึงสูงชัน
มากมีพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 26.40 และร้ อยละ 35.86 ตามลาดับ
และมีพื ้นที่ราบเรี ยบถึงค่อนข้ างราบเรี ยบคิดเป็ นร้ อยละ 15.95
ของพื ้นที่
ลักษณะดิน
พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่ น ้าปิ งตอนบนบ้ านปางแดงใน อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62 ร้ อยละ
85.76และชุดดินที่ 29 ร้ อยละ 14.24
กลุม่ ดินชุดที่ 62 ประกอบด้ วยพื ้นที่ภเู ขาและเทือกเขาที่มีความลาดชัน
มากกว่า 35% เป็ นดินลึกและตื ้นลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์ แตกต่าง
กันตามแต่ชนิดของหินต้ นกาเนิด มีเศษหินก้ อนหรื อหินพื ้นโผล่ ยังปกคลุมด้ วย
ป่ าไม้ ต่า ง ๆ มัก มี ก ารท าไร่ เ ลื่ อ นลอยที่ ข าดการ
อนุรักษ์
กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 29 มี เ นื อ้ ดิ น เป็ นพวกดิ น

3
เหนียว สีดนิ เป็ นสีน ้าตาล วัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน ้าหรื อเกิดจากการสลายตัวผุพงั ของหินหลายชนิดที่มีเนื ้อ
ละเอียด พบบริ เวณที่ดอนเป็ นลูกคลื่นจนไปถึงเนินเขา เป็ นดินลึก การระบายนา้ ดี ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ างต่า
เป็ นกรดจัดถึงกรดแก่ ประมาณ 4.5 – 5.5
ลักษณะพื ้นที่ส่วนใหญ่ มีระดับการชะล้ างพังทลายของดินในระดับน้ อยสาหรับดินบนพื ้นที่สูง ร้ อยละ 68.76 ระดับ
ปานกลาง ร้ อยละ 19.42 และระดับน้ อยมากในที่ราบ ร้ อยละ 11.80
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยเฉลี่ยทัง้ ปี 26.3 องศาเซลเซียส โดยมีภูมิอากาศโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 33.4
องศาเซลเซียส และมีภมู ิอากาศโดยเฉลี่ยต่าสุดอยูท่ ี่ 19.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าฝน 1,156 มิลลิเมตร
แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านปางแดงใน
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
ห้ วยอีโก๋ เป็ นห้ วยสายหลักต้ นกาเนิดมาจากภูเขาทางด้ านทิศตะวันออก ลาห้ วยมีทิศการไหลไปทาง
ทิศตะวันตก โดยไหลไปรวมกับลาห้ วยป่ าไร่ก่อนผ่านบ้ านปางแดงในแล้ วไหลลงสูห่ ้ วยแม่เตาะและแม่น ้าปิ งตามลาดับ
มีลาห้ วยที่อยู่ข้างเคียงคือห้ วยป่ าเมี่ยง อยู่ทางทิศตะวันออก ห้ วยแม่เตาะ อยู่ทางทิศเหนือ และห้ วยปางดอกอยู่ทาง
ทิศใต้ ของพื ้นที่โครงการแต่ปริมาณน ้าค่อนข้ างน้ อย
ชัน้ คุณ ภาพลุ่ม น า้ ชัน้ คุณ ภาพลุ่ม น า้ พื น้ ที่ โ ครงการ
ขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านปางแดงในส่วน
ใหญ่อยู่ในพื ้นที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุ่มน ้าชัน้ 1A คิดเป็ นร้ อยละ 46.40
รองลงมาเป็ นพื น้ ที่ ชัน้ คุณ ภาพลุ่ม น า้ ชัน้ 2 ร้ อยละ31.85 ที่
เหลืออยูใ่ นชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าชัน้ 4 ร้ อยละ 21.75

ป่ าไม้
พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ า นปางแดงใน อยู่ในเขตพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์
(โซน C) ร้ อยละ 82.16 ที่ เ หลื อ เป็ นพื น้ ที่ ป่ า
เศรษฐกิ จ ร้ อยละ 17.84 มี พืน้ ที่ บางส่วนที่อยู่ใน
เขตพื น้ ที่ อุทยานแห่ง ชาติศรี ล านนา พื ช พรรณ
ธรรมชาติส่ว นใหญ่ เ ป็ นป่ าเบญจพรรณ ร้ อยละ
35.55 และป่ าเต็งรัง ร้ อยละ 64.45 ลักษณะป่ า
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การคมนาคม
การคมนาคมในปั จจุบนั ยังไม่มีรถโดยสารถึงหมู่บ้าน การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องเดินทาง
โดยใช้ เส้ นทาง จ.เชียงใหม่ – อ.เชียงดาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร แล้ วเลี ้ยวขวาไปทางวัดอินทรารามขึ ้นไปอีกเป็ น
ระยะทาง 9 กิโลเมตร โดยเส้ นทางจะเป็ นลาดยาง 6 กิโลเมตร แล้ วเป็ นทางลูกรังประมาณ 3 กิโลเมตร
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. ถนน เป็ นถนนลาดยางเข้ าแต่ไม่ถึงหมูบ่ ้ าน ก่อนเข้ าหมู่บ้านเป็ นทางลูกรัง
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
2. ไฟฟ้า ในชุมชนยังไม่มีระบบไฟฟ้าใช้
3. นา้ อุปโภคบริ โภคภายในหมู่บ้านอาศัยระบบประปาภูเขา ไม่มีระบบ
ประปาที่มาจากการประปา พบว่าขาดแคลนนา้
ในฤดูแล้ ง
4 โทรศัพท์สาธารณะ ยังไม่มีให้ บริการ

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
ชื่อหมู่บ้าน/
หย่ อมบ้ าน
บ้ านปางแดงใน

หมู่ท่ ี

เผ่ า

จานวน
ครัวเรือน
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กะเหรี่ ยง

54

รวม
ผู้นาชุมชน
นายคา
นายนันตา
นายนาแสง
นายเตวิน
นายอ่อง

จองตาล
อาซุง่
ลุงเมือง
ลุงจาน
ลุงสวย

เป็ นผู้นาหมูบ่ ้ าน
รองผู้นาหมูบ่ ้ าน
ประธานป่ าชุมชน
ประธานน ้าประปา
ประธานกรรมการวัด

จานวน
ครอบครัว

จานวนประชากร
ชาย หญิง รวม
132

136

268

32

136

268
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การศึกษา
ส่วนใหญ่ชาวบ้ านที่หมู่บ้านปางแดงในส่วนมาก
ไม่ มี ก ารศึ ก ษา พบว่ า บางส่ ว นจะได้ รั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด คื อ
ประถมชันปี
้ ที่ 6
การสาธารณสุข
หมู่บ้านปางแดงในไม่มี สาธารณสุขในหมู่บ้าน
ปั จจุบนั ประชาชนใช้ บริการโรงพยาบาลเชียงดาว

การประกอบอาชีพ
ชุมชนบ้ านปางแดงในมีอาชีพการเกษตรเป็ นอาชีพหลักได้ แก่ การปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ถัว่ ลิสงถัว่
แดง ถัว่ ดา ถัว่ แปยี และปลูกข้ าวไร่เพื่อการบริโภค

รายได้
รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ประมาณ 9,525 บาท / ปี / ครอบครัว (จปฐ 2549)
การถือครองที่ดิน
การถือครองที่ทากินโดยเฉลี่ยครัวเรื อนละ 10.64 ไร่ แต่ยัง
ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์
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การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
สภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินได้ จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT ปี 2547 ความละเอียดที่
30 เมตรพบว่าพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นพื ้นที่ป่า ร้ อยละ 75.14 เป็ นพื ้นที่เกษตร ร้ อยละ 24.16 เป็ นพื ้นที่หมูบ่ ้ านร้ อยละ 0.70
แหล่ งเงินทุน
แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้นอกระบบ จากนายทุน
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรบ้ านปางแดงในมีการรวมกลุม่ ได้ แก่ กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ทอผ้ า กลุม่ ท่องเที่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร
ข้ าวไร่ ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ถัว่ แดง ถัว่ ดา ถัง่ แปงยี และการเลี ้ยงหมู
แหล่ งท่ องเที่ยว
1. ที่พกั โฮมสเตย์
2. เส้ นทางเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ
3. ศึกษาวัฒนธรรมของชาวปะหล่อง

ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้ านปางแดงใน
ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้ านปางแดงใน
1. ปั ญหาและความต้ องการ แบ่ งเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
ด้ านเศรษฐกิจ
ปั ญหา เกษตรกรบ้ านปางแดงในประสบปั ญ หาผลผลิ ตต่อพื น้ ที่ ต่ าและไม่ไ ด้ คุณ ภาพ
เกษตรกรมีหนี ้สินมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้ วยภาษาไทย
ความต้ องการ เกษตรกรบ้ านปางแดงในต้ องการการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนการ
ปลูกพืชไร่ไปเป็ นพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่ให้ ผลผลิตสูงขึ ้น การเพิ่มผลผลิตข้ าวโพด การปรับปรุงการเลี ้ยงสัตว์
การพัฒนาทักษะในการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน การตังธนาคารข้
้
าว และการฝึ กอบรมปศุสตั ว์
ด้ านสังคม
ปั ญหา เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อจาหน่ายผลผลิตส่งผลให้ ขาดอานาจในการต่อรอง
ด้ านราคา และชุมชนมีอตั ราการเกิดสูงเนื่องจากไม่มี การวางแผนครอบครัว
ความต้ องการ การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนเยาวชน
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ด้ านสิ่งแวดล้ อมและปั จจัยพืน้ ฐาน
ปั ญหา พื ้นที่ทาการเกษตรมีสภาพลาดชัน ง่ายต่อการชะล้ างพังทลายของดิน ขาดแคลน
น ้าเพื่อการเกษตรและน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการบุกรุกทาลายป่ าจากชุมชนภายนอก
ความต้ องการ ชุมชนต้ องการให้ รัฐสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน ้าและระบบการจัดการน ้า
ให้ มีประสิทธิ ภาพ มีการกระจายนา้ ได้ อย่างทั่วถึง การป้องกันการชะล้ างพังทลายของดิน และต้ องการความ
ชัดเจนเกี่ ยวกับขอบเขตการใช้ ที่ดินระหว่างที่ อยู่อาศัยและที่ ดินทากิน พืน้ ที่ป่าใช้ สอย และพื น้ ที่ ป่าอนุรักษ์ โดย
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ศักยภาพของการพัฒนา
เกษตรกรหมู่บ้านปางแดงในมีความกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้ การทาการเกษตรจากปั จจุบนั
ไปสูก่ ารทาการเกษตรที่อาศัยฐานความรู้ที่เหมาะสม และให้ ความร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นอย่างดีในการดูแลขอบเขต
การใช้ ประโยชน์ที่ดินระหว่างพื ้นที่ป่ากับพื ้นที่ทากินโดยมีการทาข้ อตกลงร่วมกันและให้ ความสาคัญในการฟื น้ ฟูและ
อนุรักษ์ พื ้นที่ป่าไม้ บริ เวณรอบชุมชนและมีการจัดทาระบบอนุรักษ์ ดินและน ้า และการปลูกหญ้ าแฝก ผู้นาชุมชนมี
ความเข้ มแข็งซึ่งเป็ นกาลังสาคัญในการผลักดันให้ เกิดการพัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืน รวมทังในพื
้
้นที่มีนกั ท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศให้ ความสนใจศึกษาวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมชนเผ่าปะหล่องโดยมี Home stay ในพืน้ ที่เพื่ อรองรั บ
นักท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาและจุดเน้ นการพัฒนา
1. การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนผลไม้ เดิม
2. การพัฒ นาการเกษตรเพื่ อ สร้ างความมั่น คงด้ า นอาหารของครั ว เรื อ นและชุม ชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3. การส่งเสริมการการปลูกป่ าชาวบ้ านเพื่อการใช้ สอยในชุมชน
4. การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
5. การส่งเสริมงานหัตถกรรม
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คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 1927/2549
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
----------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงในการพัฒนาชี วิตและความเป็ นอยูข่ อง
ชาวเขาและฟื้ นฟูสภาพป่ าต้นน้ าลาธาร โดยการนาองค์ความรู ้จากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ของสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและหน่ วยงาน ต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง จึงแต่งตั้งคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ า
ปิ งตอนบนบ้านปางแดงใน อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านปางแดงใน อาเภอเชี ยงดาว
(1) นายอาเภอเชียงดาว
ประธานคณะทางาน
(2) ผูแ้ ทนศูนย์ปฏิบตั ิการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
คณะทางาน
(3) ผูแ้ ทนสานักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1
คณะทางาน
(4) ผูแ้ ทนศูนย์ทรัพยากรน้ าบาดาล ภาค 6
คณะทางาน
(5) ผูแ้ ทนโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
คณะทางาน
(6) ผูแ้ ทนศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่
คณะทางาน
(7) ผูแ้ ทนสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
คณะทางาน
(8) ผูแ้ ทนหน่วยพัฒนา น.พ.ค. ที่ 32
คณะทางาน
(9) เกษตรอาเภอเชียงดาว
คณะทางาน
(10)ปศุสัตว์อาเภอเชียงดาว
คณะทางาน
(11)พัฒนาการอาเภอเชียงดาว
คณะทางาน
(12)สาธารณสุ ขอาเภอเชียงดาว
คณะทางาน
(13)ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
คณะทางาน
(14)ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านปางแดงใน
คณะทางาน
(15)หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าแม่ตะมาน
คณะทางาน
(16)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศรี ลานนา
คณะทางาน
(17)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผาแดง
คณะทางาน
(18)ผูป้ ระสานงานโครงการจัดการลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน
คณะทางาน
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(19)นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเชียงดาว
(20)กานันตาบลเชียงดาว
(21)ผูใ้ หญ่บา้ นทุ่งหลุก
(22)เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(23)ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มบริ หารงานปกครอง

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ
คณะทางานและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทางานมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิ บตั ิงานประจาปี ของโครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละ
พื้นที่
2) สนับสนุนและติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงานและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่ได้กาหนดไว้
3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิ บตั ิงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะ
แนว
ทางการแก้ไขให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4) ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550

(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
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ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั ปั ตถมสิงหไชย
นายธีระ จารุจินดา
นายอดิเรก อินต๊ ะฟองคา

ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่ น ้าปิ งตอนบน
บ้ านปางแดงใน
ผู้จดั การโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่ น ้าปิ งตอนบน
บ้ านปางแดงใน
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวง
ลุม่ น ้าปิ งตอนบน บ้ านปางแดงใน
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แผนที่แสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ แม่ ปิงตอนบน
บ้ านปางแดงใน อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

