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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 

เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2547 จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือถึงมูลนิธิโครงการหลวงขอให้ตรวจสอบข้อมูลพืน้ท่ี  
หมู่ท่ี 3 บ้านแม่หลองหลวง ตําบลสบโขง จงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมทัง้ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้สถานีโครงการหลวง
เพ่ือการพฒันาและส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกรท่ีมีฐานะยากจน และในวนัท่ี 14 และ 23 กนัยายน 2547
คณะเจ้าหน้าท่ีสํานกัพฒันาเกษตรท่ีสูง (ช่ือเดิม) ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือและสถานะเป็นสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูง
(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับนายอําเภออมก๋อยเข้าไปตรวจสอบพืน้ท่ี ต่อมาในวันท่ี 17 และ 30 ตุลาคม 2547  
หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโครงการหลวง ได้เสด็จเย่ียมพืน้ท่ี
และพบปะราษฎร จากนัน้ในวนัท่ี 25 ตลุาคม 2547 ได้รายงานผลการตรวจสอบเสนอจงัหวดัเชียงใหม ่
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

พืน้ท่ีรับผิดชอบของโครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง ครอบคลุมพืน้ท่ี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่หลอง
น้อย หมูท่ี่ 2 บ้านแมห่ลองหลวง หมู่ท่ี 3 และบ้าน
พะเบีย้วหมู่ ท่ี  11 อยู่ห่างจากเชียงใหม่ 227 
กิโลเมตร  อยู่ห่างจากอําเภออมก๋อยไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 35 กิโลเมตร มีเนือ้ท่ี  66.79 
ตารางกิโลเมตร คดิเป็น 41.743 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
15.86 ของพืน้ท่ีตําบลสบโขง 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื น้ ท่ีขยายผลโครงการหลวงสบโขง
โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีท่ีราบ
ตามข้างหบุเขาลาดเทจากทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตก มีความสงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลางระหว่าง 750 – 1,750 
เมตร 
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ลักษณะดนิ 
พืน้ท่ีตําบลสบโขงดินมีการผสมกันของดินหลายชนิด ซึ่งเกิดจากตะกอนลํานํา้พดัมาทบัถมกันได้แก่  ดินชุด

ดอยปุยและดินชุดเชียงแสน  มีครบอุดมสมบูรณ์ดี  โดยมีปริมาณ
อินทรีย์วตัถุ ร้อยละ 5.48 ปริมาณฟอสฟอรัส  36 mg/kg  โพแตสเซียม  
66 mg/kg  และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) = 6.5  พืน้ท่ีทํา
การเกษตรของบ้านแม่หลองหลวง แม่หลองน้อย และพะเบีย้ว มีศกัยภาพ
ในการทํานาในชว่งฤดฝูน ปลกูพืชผกัและพืชไร่ในฤดแูล้ง หากมีการจดัการ
นํา้ท่ีดีและมีแหล่งกักเก็บนํา้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และได้รับการ
สนับสนุนให้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์บํารุงดินอย่างเพียงพอ จะทําให้เกษตรกร
สามารถปลกูพืชหมนุเวียนได้ตลอดทัง้ปี 
 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง  มี  3  

ฤด ู คือ  ฤดรู้อนระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ฤดฝูน
ระหว่างเดือนมิถนุายน – ตลุาคม และฤดหูนาวระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ โดยมีอณุหภูมิเฉล่ีย 20.5องศาเซลเซียส อณุหภูมิสงูสดุ 31.0 องศาเซลเซียส และอณุหภูม
ต่ําสดุ 7 องศาเซลเซียส และมีปริมาณนํา้ฝนประมาณ 1,800 มิลลิเมตรตอ่ปี 
 

แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง 
 แหล่งน า้ธรรมชาต ิ
 เป็นแหลง่ต้นนํา้แมห่ลอง  มีปริมาณนํา้มากและไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปี  มีปริมาณนํา้ฝนมากในฤดู

ฝน แต่พืน้ท่ีดอนมักขาดแคลนนํา้ใช้ในฤดูแล้ง มี
ประปาภเูขาแตไ่มไ่ด้มาตรฐาน ไมมี่ถงัพกันํา้เพียงพอ  
และไมมี่ระบบกรองนํา้และระบบเติมสารคลอรีนเพ่ือ
ฆา่เชือ้โรค 
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 ป่าไม้ 

พืน้ท่ีตําบลสบโขงมีสภาพเป็นป่าดิบเขา  พืน้ท่ีป่าเป็นดินร่วนปนทราย  อุดมไปด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพทัง้พนัธุ์ไม้ยืนต้นสกลุก่อ (Fiancée) ไม้พืน้ลา่งจําพวกมอสไลเคน  ฝอยลม  สะเภาลม  ไม้เลือ้ยจําพวกเหง้านํา้
ทิพย์  กาฝากจําพวกขนุนดิน  รวมทัง้พนัธุ์สัตว์ทัง้สตัว์
บก  สัตว์นํา้   สัตว์คร่ึงบกคร่ึงนํา้ ท่ีหายากและพบ
เฉพาะถ่ิน  ซึง่มกัไมพ่บในป่าประเภทอ่ืน  ป่าดิบเขาเป็น
แหลง่ต้นนํา้ท่ีสําคญัและเป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีคา่ยิ่ง 

 
 

 การคมนาคม 
  พืน้ท่ีโครงการขยายผลฯ สบโขงอยู่ห่าง
จากตวัอําเภออมก๋อย ระยะทาง 35 กิโลเมตร  เป็นถนนลกูรัง  มีคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เป็นบางช่วง  สร้างโดย อบต. สบ
โขง  เป็นถนนท่ีแคบและมกัชํารุดเสียหายมากในช่วงฤดฝูน  ส่วนถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านแม่หลองน้อยและบ้านพะ
เบีย้วเป็นถนนท่ีลาดชนัเข้าถึงลําบากมาก 

 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ถนน โดยกรมโยธาธิการ 
2. ระบบไฟฟ้า มีไฟฟ้าพลงังานนํา้ ทัง้ 3 หมูบ้่าน สร้างโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

มีไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  ทัง้  3 หมูบ้่านสร้างโดยสํานกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอําเภออมก๋อย การส่ือสาร  ทัง้ 3 
หมูบ้่าน  มีโทรศพัท์ทางไกลชนบทสาธารณะและมีหอกระจายขา่ว 
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สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร 

 ทัง้ 3 หมูบ้่าน คือ บ้านแม่หลองน้อย หมู่ท่ี 2, บ้านแม่หลองหลวง หมู่ท่ี 3 และบ้านพะเบีย้ว หมู่ท่ี 11 
มีจํานวนประชากรเป็นเผ่ากะเหร่ียงสะกอ (Sgaor) หรือ ปกา-เกอะ-ญอ  มีจํานวนทัง้สิน้ 1,685 คน  322 ครัวเรือน 
แยกเป็นชาย  854  คน  และหญิง  822  คน  ดงันี ้

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

บ้านแมห่ลองน้อย 2 กะเหร่ียงสะกอ 84  249 230 479 
          บ้านมแูมะ 2 กะเหร่ียงสะกอ 43     
บ้านแมห่ลองหลวง 3 กะเหร่ียงสะกอ 109  385 336 721 
          บ้านกออึ ๋ 3 กะเหร่ียงสะกอ 51     
บ้านพะเบีย้ว 11 กะเหร่ียงสะกอ 56  376 371 747 
          บ้านยางราชา 11 กะเหร่ียงสะกอ 60     
          บ้านมอคี 11 กะเหร่ียงสะกอ 39     

รวม 433  1,010 937 1,947 
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 ผู้น าชุมชน 

นายตาโซ  น้อมเซีย  กํานันตําบลสบโขง  
นายวิเชียร  จงดีหาญชัย นายก อบต.  นายพิมล  ตึก
ข า ว  
ป ลั ด 
อบต.สบ
โ ข ง  
น า ย ดิ ๋ 
เบอะเจะ  
ผู้ ใหญ่บ้
านหมู่ ท่ี  
3   น า ย
สอกา  สะบุ   ผู้ ใหญ่บ้านบ้านพะเบีย้ว หมู่ท่ี 11  นาย
แกะดี  แสงรุจิรา ผู้ นําศาสนาคริสต์บ้านแม่หลองหลวง 
หมู่  3  และนายพะดิ๊  คือซอ  ผู้ ตัง้ข้าวใหญ่บ้านแม่
หลวงน้อย หมู ่2   

 
 การศึกษา 

พืน้ท่ีโครงการขยายผลโสบโขงมีโรงเรียนระดบัอนุบาลและระดบัประถมศึกษา จํานวน 1  แห่ง คือ 
โรงเรียนแม่หลองน้อย  และมีศนูย์ศกึษาชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)  1  แห่ง  ท่ีบ้านพะเบีย้ว  มีนกัเรียน  63  
คน  และครู  1  คน 
 การสาธารณสุข 

ประชาชนตําบลสบโขงใช้บริการท่ีสถานี
อนามัยบ้านแม่หลองหลวง โดยมีเ จ้าหน้าท่ีประจํา  
จํานวน  4  คน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2 คน 
และพนักงานผู้ ช่วยเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัย  จํานวน  2  
คน 
 
 การประกอบอาชีพ 
 อาชีพหลกัของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตรพืชหลกัท่ีปลกู คือ ข้าว มีหลากหลายพนัธุ์ได้แก่
พนัธุ์ ข้าวนา พนัธุ์บือตะคี และพนัธุ์บือตะกอ มีพืน้ท่ีปลูก 
1,493 ไร่ เกษตรกร 319 ราย 
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พนัธุ์ข้าวไร่ พนัธุ์บือหม่ือพะทอ, พนัธุ์บือบอแมะ, พนัธุ์เคาะแหละแตรพนัธุ์บิอิพะค ู(ข้าวเหนียว) และพนัธุ์ปิอิงอมีุพืน้ท่ี

ปลูกแยกเป็นข้าวไร่ 663 ไร่ เกษตรกร 183 ราย รวมทัง้ปลูกพืชผกั
ได้แก่ มะเขือเทศ, พริกและกะหล่ําปลี  จํานวน 2,879  ไร่  โดยมีธุรกิจ
เอกชนเข้าไปสง่เสริม  
 
 
 

 
 
 
 
รายไ
ด้ 

ป
ระชากรมีรายได้เฉล่ีย 5,172 บาทตอ่คนตอ่ปี  
 
 การถือครองที่ดนิ 

ราษฎรในพืน้ท่ีตําบลสบโขงมีการถือครองท่ีดินเฉล่ีย 18.75 ไร่/ครัวเรือน มีพืน้ท่ีทํากินสูงท่ีสุด 16 – 20 ไร่/
ครอบครัว  และตํ่าท่ีสดุ 6 – 10 ไร่/ครอบครัว 

 
 
 
 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ราษฎรในพืน้ท่ีตําบลสบโขงมีพืน้ท่ีทํากินอยู่ระหว่างท่ีราบตามหบุเขาไปจนถึงท่ีลาดชนัตามภูเขา โดยการทํา

นา  ปลกูข้าวไร่  และพืชผกัในฤดฝูน 
 แหล่งเงนิทุน 

ประชากรตําบลสบโขง  อาศยัแหล่งเงินทนุจากกองทนุหมู่บ้าน แหล่งเงินทนุนอกระบบ และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
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 เกษตรกรตําบลสบโขงมีการรวมกลุม่ทางด้านการเกษตรเพ่ือเป็นตวัแทนในการประสานงานระหว่างเกษตรกร
กบันายทนุได้แก่ กลุม่ผู้ปลกูมะเขือเทศ กลุม่ผู้ปลกูพริก กลุม่ผู้ปลกูกะหล่ําปลี 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

ได้แก่ข้าวนา ข้าวไร่ รวมทัง้พืชผกัตา่ง ๆ ได้แก่ มะเขือเทศ,  พริก  และกะหล่ําปลี 
 
 แหล่งท่องเที่ยว 
  พืน้ท่ีตําบลสบโขงไม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั  อย่างไรก็ตามนกัท่องเท่ียวสามารถมาเท่ียวชมป่า
และสมัผสัอากาศเย็นได้ 
 
 
 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของต าบลสบโขง 
 ปัญหา ความต้องการ  และแนวทางการพัฒนา ของต าบลสบโขง  แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรมีฐานะยากจนมีอาชีพหลกัคือการเกษตร  ได้แก่  ปลกูข้าวไร่  ซึ่งผลผลิต
ไม่เพียงพอตอ่การบริโภคและไม่มีอาชีพเสริม  ในการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมของภาคธุรกิจเอกชน  ได้แก่  
มะเขือเทศ  พริก  และกะหล่ําปลี  มีการใช้สารเคมีสูงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและมีรายได้ไม่แน่นอน  
สว่นการเกษตรเลีย้งกระบือไมไ่ด้รับการสง่เสริมและแนะนําทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ืองทําให้เป็นโรค 
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการความรู้ด้านการเกษตร  พนัธุ์พืชและสตัว์ท่ีเหมาะสมกับ
พืน้ท่ี  การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่  การสนบัสนุนวัคซีนป้องกันโรคสตัว์และให้คําแนะนําการดแูลรักษาสตัว์  รวมทัง้การ
จดัตัง้กลุม่สหกรณ์เพ่ือให้มีแหลง่เงินทนุและมีอํานาจตอ่รองด้านการตลาด 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  ชุมชนมีปัญหาขาดการศึกษาขัน้พืน้ฐานและไม่รู้หนังสือจํานวนมาก  ปัญหา
การเมืองท้องถ่ินท่ีอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานร่วมกันของเกษตรกรในชุมชน  ปัญหาด้านสุขอนามัย
พืน้ฐานท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารและนํา้ด่ืมท่ีไม่สะอาด  ปัญหาความห่างไกลของหมู่บ้านท่ีมีแนวโน้มจะหันมา
ลกัลอบปลุกฝ่ินเพ่ือเป็นรายได้ของครัวเรือน  และปัญหาการอพยพของแรงงานจากต่างประเทศท่ีอาศยัเดินทางเข้า
ประเทศผา่นชมุชนสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสงัคมของชมุชน   
   ความต้องการ  ชมุชนต้องการให้รัฐบาลสนบัสนนุและพฒันาระบบการศกึษาให้มีคณุภาพ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  การดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยท่ีถูกต้อง  รวมทัง้การ
วางแผนครอบครัว  การป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของฝ่ิน 
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  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน 
   ปัญหา  พืน้ท่ีตําบลสบโขงส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีอนรัุกษ์  (โซน C)  พืน้ท่ีการเกษตรส่วนใหญ่
เป็นพืน้ท่ีลาดชนัเชิงเขาขาดระบบการจดัการนํา้เพ่ือใช้สําหรับการเพาะปลูกในพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัและไม่มีระบบ
อนรัุกษ์ดินและนํา้ท่ีเหมาะสมทําให้เกิดปัญหาการชะล้างพงัทลายของดินได้ง่าย   การถือครองท่ีดินเป็นการถือครอง
ตามธรรมเนียมประเพณีไมมี่เอกสารสิทธ์ิในท่ีดนิทํากินและท่ีอยู่อาศยั   ชมุชนมีความจําเป็นต้องตดัไม้ฟืนจากป่าเพ่ือ
ใช้สําหรับการอุปโภคในครัวเรือนและเผาป่าในฤดแูล้งเพ่ือการปลูกพืชไร่  รวมทัง้การคมนาคมยากลําบากส่งผลให้
การขนสง่ผลผลิตไปสูต่ลาดทําได้ยากมีการสญูเสียสงู  รวมถึงต้นทนุการขนสง่สงู   
   ความต้องการ  ชมุชนต้องการให้รัฐบาลสนบัสนนุการพฒันาแหล่งนํา้เพ่ือใช้ในการเกษตร
บนท่ีดอนและการปรับปรุงระบบนํา้ประปา    การสร้างถนนเข้าถึงหมู่บ้านให้สะดวกสามารถใช้ได้ตลอดปี  รวมทัง้
ความรู้ในการฟืน้ฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของดนิเพ่ือใช้ประโยชน์ท่ีดนิได้อยา่งยัง่ยืน   
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   พืน้ท่ีตําบลสบโขงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้  และ
ดนิ  รวมทัง้มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีสงูและภูมิอากาศหนาวเย็นเหมาะสมตอ่การพฒันาการเกษตรตามแนวทางของ
โครงการหลวง  โดยจะเน้นการพฒันาด้านปศสุตัว์  (การเลีย้งกระบือและโค)  ซึ่งเกษตรกรมีพืน้ฐานและประสบการณ์
ในการเลีย้งเพื่อเป็นอาชีพของครัวเรือน  การพฒันาข้าวไร่เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยทางอําเภออมก๋อยได้กําหนดให้เป็นพืน้ท่ีเป้าหมายการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยจะเน้นด้านการศกึษาโดยเฉพาะกลุม่เยาวชนให้เรียนรู้จากโครงการขยายผลโครงการหลวงสบ
โขง  รวมทัง้ใช้ส่ือการศึกษาผ่านบุคลากรของโรงเรียนและศนูย์การศึกษานอกโรงเรียนไปสู่ชุมชน  โดยมีหน่วยงาน
ตา่งๆ ในอําเภอและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลสบโขงเป็นกําลงัสําคญัท่ีจะช่วย
ผลกัดนัเพ่ือพฒันาชมุชนให้สามารถพึง่พาตนเองได้ตอ่ไป 
 แนวทางการพัฒนาและจุดเน้นการพัฒนา 
  1. มุง่เน้นการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ให้เพียงพอตอ่การบริโภคในครัวเรือน 
  2. มุง่เน้นพฒันาการเลีย้งและแปรรูปผลิตภณัฑ์กระบือเพ่ือเป็นรายได้สําหรับครัวเรือน 
  3. รณรงค์และสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้การลดการใช้สารเคมีเกษตรในการผลิตพืชตามข้อตกลงกบั
บริษัทเอกชน  
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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 างานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นท่ีสบโขง  
อ าเภออมก๋อย  จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง  อ าเภออมก๋อย 
(1) นายอ าเภออมก๋อย      ประธานคณะท างาน 
(2) ผูแ้ทนศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง  คณะท างาน 
(3) ผูแ้ทนส านกังานทรัพยากรน ้ าภาค 1    คณะท างาน 
(4) ผูแ้ทนศูนยท์รัพยากรน ้าบาดาลภาค 6   คณะท างาน 
(5) ผูแ้ทนผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์    คณะท างาน 
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 สาขาอ าเภออมก๋อย     
(6) ผูแ้ทนส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออมก๋อย  คณะท างาน 
(7) ผูแ้ทนผูอ้  านวยการโรงพยาบาลอ าเภออมก๋อย   คณะท างาน 
(8) ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรอ าเภออมก๋อย   คณะท างาน 
(9) เกษตรอ าเภออมก๋อย     คณะท างาน 
(10) ปศุสัตวอ์  าเภออมก๋อย     คณะท างาน 
(11) พฒันาการอ าเภออมก๋อย     คณะท างาน 
(12) สาธารณสุขอ าเภออมก๋อย     คณะท างาน 
(13) หวัหนา้สถานีอนามยัแม่หลองหลวง   คณะท างาน 
(14) ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการการศึกษา    คณะท างาน 
 นอกโรงเรียนอ าเภออมก๋อย    
(15) ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่หลองนอ้ย   คณะท างาน 
(16) หวัหนา้หน่วยอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้าแม่หลอง  คณะท างาน 
(17) หวัหนา้หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงอ าเภออมก๋อย คณะท างาน 

(18) ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสบโขง  คณะท างาน 
(19) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสบโขง   คณะท างาน 
(20) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสบโขง   คณะท างาน 
(21) ก านนัต าบลสบโขง     คณะท างาน 
(22) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 บา้นแม่หลองนอ้ย   คณะท างาน 
(23) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 บา้นแม่หลองหลวง   คณะท างาน 
(24) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11 บา้นพะเบ้ียว   คณะท างาน 
(25) เจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง   คณะท างานและ 
  (องคก์ารมหาชน)     เลขานุการ 

    
โดยใหค้ณะท างานมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1) จดัท าแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบติังานประจ าปีของโครงการขยายผลโครงการหลวง
แต่ละพื้นท่ี 

2) สนบัสนุนและติดตามการปฏิบติังานตามแผนงานและแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีไดก้  าหนดไว ้
3) รายงานความกา้วหนา้ผลการปฏิบติังาน  ปัญหา  และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว

ทางการแกไ้ขใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่  โดยผา่นสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 
4) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง  ตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
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 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
    สั่ง ณ วนัท่ี  14  กนัยายน  พ.ศ.  2550   
 
          
      (นายวชิยั  ศรีขวญั) 
           ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏบัิตงิาน 

นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้ อํานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง 
นายอดุม พรหมตนั ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง 
นายบญัชา สริุยะจิตต์ เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง 
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
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